
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ _____________
_____________________________________ «ТЕХНОЛІТ-ГІРОМ»_______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 49006, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 8-А, офіс 403-А.
місцезнаходження,

43215747
код згідно з ЄДРПОУ

Арсеньев Дмитро Володимирович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(095) 860-69-02, (ехпо!к2019@,gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Слобожанський, 20
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався_____________________________________________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит охорони праці проведено
30.06.2020 р . ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»__________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я ,____________________________________Арсеньєв Дмитро Володимирович,________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки га/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

- монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, а саме: технологічне устатковання металургійного, ливарного виробництв;

- вироблення розплавів чорних і кольорових металів;_______________________________________________
- газополум'яні роботи;____________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- технологічне устатковання металургійного, ливарного виробництв, а саме: індукційна електропіч 
ИСТ-1.0. 1984 р.в.. СРСР;_________________________________________________________________________



- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива, а саме: балон з киснем технічним -  1 од., Україна; балон 
з сумішшю пропану технічного і бутану технічного -  1 од., Україна._______________________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць -  7, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - З
кількість робочих місць, утому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № ОЗ/ОП від 14.10.2020 р. у ГОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» затверджено склад комісії з 

перевірки знань з питань охорони праці підприємства:
Голова комісії: директор Арсеньєв Дмитро Володимирович;
Члени комісії: головний інженер Лоза Євгеній Євгенович;

майстер сталеплавильної дільниці Олійник Андрій Васильович
Керівники та фахівці ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» пройшли навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці у встановленому порядку:
Директор Арсеньєв Дмитро Володимирович, головний інженер Лоза Євгеній Євгенович, 

майстер сталеплавильної дільниці Олійник Андрій Васильович пройшли у ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання з загального курсу охорони праці. НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 27.0-
1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості». НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії». НПАОП 27.5-
1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві», перевірку знань пройшли в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 2-20 від 14.01.2020 р.).

Директор Арсеньєв Дмитро Володимирович, головний інженер Лоза Євгеній Євгенович, 
майстер сталеплавильної дільниці Олійник A.B. пройшли у ДГІ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» 
навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», перевірку знань пройшли в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 3-20 від 14.01.2020 р.). 
присвоєно IV групи з електробезпеки (до 1000 В).

Директор Арсеньєв Дмитро Володимирович, майстер сталеплавильної дільниці Олійник 
Андрій Васильович пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 113- 
19 від 05.12.2019 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки, утримання в справному стані та безпечну експлуатацію 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Наказом № ОЗ/ОП від 14.10.2020 р. у ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» відповідальність за справний 
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства покладено на директора Арсеньєва Д.В.

Наказом № 04/РП  від 14.10.2020 р. у ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» майстра сталеплавильної 
дільниці Олійника A.B. призначено відповідальною особою за справний стан і безпечну 
експлуатацію металургійного, ливарного обладнання.

Наказом № 05ЮП від 14.10.2020 р. у ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» майстра сталеплавильної 
дільниці Олійника A.B. призначено відповідальною особою за організацію безпечного проведення 
робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, експлуатації 
технологічного устатковання металургійного виробництва.



Наказом №  Об/ОП від 15.10.2020 р. у TOB «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» директора Арсеньева Д.В.
призначено відповідальною особою за видачу наряд-допусків.

Наказом № 07/РП  від 15.10.2020 р. у ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ » майстра сталеплавильної 
дільниці Олійника A.B. призначено відповідальною особою за безпечне проведення 
газополуменевих робіт, за огляд, випробування гумових рукавів та експлуатацію обладнання для 
газополуменевого різання.

Наказом № 08/РП  від 15.10.2020 р. у ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ » майстра сталеплавильної 
дільниці Олійника A.B. призначено відповідальною особою за здійснення нагляду за технічним 
станом та безпечною експлуатацією посудин, що працюють під тиском (балонів із стисненим, 
зрідженим газом), а також за справний стан та безпечну дію посудин, що працюють під тиском 
(балонів із стисненим, зрідженим газом).

Наказом № 09/QH від 15.10.2020 р. у ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» майстра сталеплавильної 
дільниці Олійника A.B. призначено відповідальною особою за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами, знімними вантажозахоплювальними пристроями.

Наказом № Ю/ОП від 15.10.2020 р. у ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» затверджено перелік робіт з 
підвищеною небезпекою для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка 
знань з питань охорони праці.

ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» має необхідну нормативно-технічну документацію й технологічні 
карти на виконання робіт підвищеної небезпеки.__________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 23/2 від 16.09.2019 р. у ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» створено службу охорони праці. 
Наказом № 01/ОП від 14.10.2020 р. функції служби охорони праці покладено на головного інженера 
Лозу Євгенія Євгеновича._____________________________________________________________ __________

наявністю служби охорони праці

У ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ » затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. 
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Працівники ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» мають професійну підготовку здобуту в 
спеціалізованих навчальних закладах та на попередніх місцях роботи.

Робітники ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» пройшли перевірку знань з охорони праці в комісії 
підприємства: з загальних питань з охорони праці, інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 27.0-
1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості», НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії», НПАОП 27.5-
1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (протоколи № 1/20/РП від 19.10.2020 р., № 1/20/Ел від
20.10.2020 р.).
У ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» розроблені, затверджені і введені в дію:

«Положення про службу охорони праці» (наказ № 23/2 від 16.09.2019 р.);
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 

(наказ № 23/3 від 16.09.2019 р.).



У TOB «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» розроблені та затверджені наказом від 20.09.2019 р. № 21/1 посадові, 
робочі інструкції, інструкції з охорони праці.

У ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться
наступні журнали: «Журнал реєстрації вступного інструктажу»; «Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці»; «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці»; 
«Журнал обліку та випробування засобів індивідуального захисту»; «Журнал обліку та огляду 
такелажних засобів, механізмів та пристроїв», «Журнал обліку посудин, що працюють під тиском».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газами здійснюється в відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-1.43-85 «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, 
кисню і газополуменевій обробці металів». Балони із киснем технічним, двоокисом вуглецю, 
ацетиленом розчиненим та сумішшю пропану технічного і бутану технічного, зберігаються окремо 
у спеціально пристосованих місцях. Порожні та наповнені балони зберігаються окремо.

У ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на 
обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.__________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту під час виконання задекларованих робіт._________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники Підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд при прийнятті на роботу.

У ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» наявна актуалізована нормативно-правова документація, що 
зберігається як на паперових, так і електронних носіях.

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. 
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

ТОВ «ТЕХНОЛІТ-ПРОМ» забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за допомогою Інтернету та друкоЕ

нормативно-правової та матеріально-гаиМ^І ю-методичного забезпечення)

Д.В. Арсеньєв 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20л^3. №

Примітки: 1. Фізична особа  - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.
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