
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
______________________________________________ «РЕРІКС»_________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Березинська, будинок 70____________

місцезнаходження,
_________________________ код згідно з ЄДРПОУ 43071735__________________________

код згідно з ЄДРПОУ
______________________ директор Чегорка Мирослав Ігорович_________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
____________________ тел. +380953317429; tovrerix@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;

_____________________ на об’єктах замовників по всій Україні___________________________
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: згідно додатку 1 до порядкута правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згі дно постанови
КМУ № 1788 від 16.08.2002 р., підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки__________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_27.11.2020 р._______
(дата проведення аудиту)

Я,_______________________ Чегорка Мирослав Ігорович_______________________
(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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.____________________________________
Зварювальні роботи.________________________________________________________________
Г азополум’яні роботи.______________________________________________________________
Зберігання балонів із стисненим, інертним газом (аргон газоподібний).___________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що 
є ємностями для газового моторного палива (балонів сталевих із аргоном газоподібним 1 од.)

та/або машин, механізмів,
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номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

відповідного дозволу,

4 робочих місця, в тому числі 1 на якому існує підвищений ризик виникнення травм________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

складське приміщення в кількості 1 од. за адресою м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 70_____
будівель і споруд (приміщень), 

та на об’єктах замовників____________________________________________________________
виробничих об’єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості інженерно-технічні працівники підприємства проходять навчання та перевірку
знань з питань охорони праці у встановленому порядку._________________________________

Директор Чегорка М.І., технічний керівник Чегорка Т.О., технічний керівник Кислиця 
Е.О. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та 
перевірку знань в обсязі загального курсу в комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області №2008 від 07.11.2019 р. (витяг з протоколу
№2/09-20 ОП-ОП від 10.09.2020 р.).________________________________________________

Директор Чегорка М.І., технічний керівник Чегорка Т.О., технічний керівник Кислиця 
Е.О. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та чергову 
перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів», «Правила пожежної безпеки» у комісії, що створена 
на. підставі наказу Г оловного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу 
№1.09-20 ЕЛ/Л від 08.09.2020 р.). Присвоєна IV група з електробезпеки до та вище
1000В._________________________________________________________________________

Директор Чегорка М.І., технічний керівник Чегорка Т.О., технічний керівник Кислиця 
Е.О. пройшли навчання в ТОВ «Шанс, ЛТД» з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» та перевірку знань в комісії, що створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області №2008 від 07.11.2019 р. (витяг
з протоколу №20-120 від 07.09.2020 р.).____________________________________________

Директор Чегорка М.І., технічний керівник Чегорка Т.О., технічний керівник Кислиця 
Е.О. пройшли навчання в ТОВ «Шанс, ЛТД» та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що праттює під тиском» в комісії, 
що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області
№2008 від 07.11.2019 р. (витяг з протоколу №20-184 від 07.12.2020 р.).__________________

Наказами призначені відповідальні особи за виконання робіт підвищеної небезпеки. 
Наказом №19-ОП від 22.09.2020 р. технічний керівник Кислиця Е.О. призначений 

відповідальною за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра з правом видачі наряд-
допусків._______________________________________________________________________

Наказом №18-ОП від 22.09.2020 р. технічний керівник Кислиця Е.О. призначений 
відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт з правом видачі наряд-допусків та
справний стан та безпечну експлуатацію зварювального обладнання._____________________

Наказом №21-ОП від 07.12.2020 р. технічний керівник Кислиця Е.О. призначений 
відповідальним за безпечне виконання газополум’яних робіт з правом видачі наряд-допусків.



Наказом №22-ОП від 07.12.2020 р. технічний керівник Кислиця Е.О. призначений 
відповідальним за безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа 
(балонів із стисненим, інертним газом) та їх зберігання._________________________________

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

Згідно наказу №1-ОП від 10.09.2020 р. на підприємстві створено службу охорони праці.
Обов’язки служби охорони праці покладено на директора Чегорку М.І.__________________

Згідно наказу №12-ОП від 16.09.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці в наступному складі: голова комісії -  директор Чегорка М.І. та
члени комісії: технічний керівник Чегорка Т.О., технічний керівник Кислиця Е .О ._________

На підприємстві в наявності:_____________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, Положення про систему управління службою 
охорони прапі. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці (затверджені та введені в дію наказом №2-ОП від 10.09.2020 р.).____________
- програма вступного інструктажу з питань охорони праці, програма первинного інструктажу 
з питань охорони праці (затверджені наказом №3-ОП від 11.09.2020 р.).___________________
- перелік робіт з підвищеною небезпекою (затверджений наказом №10-ОП від 15.09.2020
рЛ___ __________ _________________ __________ ._________________ ______________________
- перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт (затверджений наказом 
№11-ОП від 15.09.2020 р.).___________________________________________________________
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт - 12 шт. (затверджені та введені в
дію наказом №16-ОП від 21.09.2020 р.), в т.ч. по задекларованим роботам:________________
- інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті №3;_______________________
- інструкція з охорони праці під час ручного електродугового зварювання №4;_____________
- інструкція з охорони праці під час виконання газополум’яних робіт №5;_________________
- інструкція з охорони праці для електрогазозварника №6;_______________________________
- інструкція з охорони праці під час експлуатації посудин, що працюють під тиском понад 
0,05 МПа №7;______________________________________________________________________
- інструкція з охорони праці під час зберігання балонів №8.______________________________

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 пратті, що діють на. підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з
охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами._______________________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці_______________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві___________________________
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на. підприємстві_______________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки_____________________________
- журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці______
= журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту_________________
- журнал обліку видачі наряду-допуску на виконання робіт пі двищеної небезпеки та________
суміщених робіт____________________________________________________________________
- журнал обліку та зберігання засобів захисту__________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники пі дприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань охорони 
праці - 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._____________________________________________

Робітники підприємства пройшли перевірку знань з загальних питань охорони праці у
комісії підприємства (протокол №1 від 18.11.2020 р.); з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила



охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол №2 від 19.11.2020 р.); НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (протокол №3 від 09.12.2020 р.), а також перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол від 23.11.2020 р. 
занесений до «Журналу протоколів перевірки знань»), присвоєна III група з електробезпеки
до 1000В._______________________________________________________________________

Робітники підприємства мають професійну підготовку здобуту в спеціалізованих
навчальних закладах та навчальних курсах.

Працівник Рачінський П.В. здобув професійну підготовку за фахом електрогазозварник 4 
розряду в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» (свідоцтво №13509), а також 
пройшов атестацію згідно Правил атестації зварників в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж»
(посвідчення зварника №171-ДН-58, видане 24.11.2020 р.);_______________________________

На. підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на. обладнання 
та інструменти, що використовується при виконанні задекларованих робіт. Розроблені та
затверджені технологічні карти._____________________________________________________
Зварювальне обладнання (зварювальний апарат інверторний універсальний Redbo PRO 
WSME-200) своєчасно проходить перевірку та випробування (остання дата перевірки 
24.11.2020 р.). Ведеться журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту,
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників.___________________

Для виконання газополум’яних робіт на підприємстві в наявності комплект 
газополум’яного обладнання (редуктор аргоновий АР-40-4ДМ, пальник для аргоно-дугового
зварювання, рукава газові, керамічні сопла, тримач цапги).______________________________

Балони із стисненим, інертним газом (аргоном газоподібним) зберігаються в 
ізольованому приміщені, захищеному від сонячних променів та на значному відстані від 
обігрівальних приладів. Приміщення для зберігання балонів з газами забезпечене 
інструкціями та правилами поводження з балонами, а також попереджувальними
написами._________________________________________________________________________
експлуатаційної документації,

На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані 
із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, 
працівникам пі дприємства видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та, інші 
ЗІЗ за встановленими нормами, які є обов’язковим мінімумом, з визначенням захисних 
властивостей ЗІЗ та строків їх використання (наказ №15-ОП від 18.09.2020 р.), а саме: захисні 
каски та шоломи; захисний спеціальний одяг; захисне спеціальне взуття; спецодяг, який 
захищає від непогоди; захисні окуляри, лицеві щитки; навушники, рукавиці та рукавички; 
засоби захисту від падіння з висоти. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. На кожного робітника заведена 
особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуального захисту. Наказом №15-ОП від 18.09.2020 р. технічний 
керівник Чегорка Т.О. призначена відповідальною за справний стан та зберігання засобів
індивідуального захисту.____________________________________________________________

Працівники, що виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами із 
сталевим стропом К20 та іншими засобами страхування. Пояса та стропи пройшли 
випробування та введені в експлуатацію (акт випробування №1 від 16.11.2020 р.). Ведеться
журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв._____________________
засобів індивідуального захисту,

На, пі дприємстві наявна актуалізована нормативно -правова документація, що зберігається 
на паперових та електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні
нормативно-правові акти:____________________________________________________________
Закон України «Про охорону праці».__________________________________________________
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

http://dozvil.com.ua/new_page_34.htm


НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці».______________________________________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».____________________
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».______________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників».______________________________________________________________________
НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів
про охорону праці, що діють на підприємстві».________________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»._______________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».__________
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском».______________________________________________________________________
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».______________
НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників» та ін._______________________________
Нормативно-правова база оновлюється за допомогою Інтернет._________________________
нормативно-правової

Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з охорони 
праці. На підприємстві в наявності навчально-методичне забезпечення. Є посібники з 
охорони праці, наглядна агітація. Розроблені та затверджені навчальні плани та програми 
інструктажів та навчання з питань охороні праці, електробезпеки та пожежної безпеки, в т.ч. 
програми навчання та екзаменаційні білети для перевірки знань з охорони праці під час 
виконання задекларованих робіт та програми проведення інструктажів з охорони праці на 
робочому місці для працівників, які виконують ці роботи._________________________
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

03 /л

(підпис)
М.І.Чегорка

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /£  2Ск^р. № - / ____ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 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 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


