
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
___________________________ фірма "ЕДЕЛЬВЕЙС-4"___________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50014, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Нарвська, будинок 11

місцезнаходження,
__________________________ код ЄДРПОУ 21932788____________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_______________ керівник - директор Целінко Ігор Володимирович_______________

прізвище, ім’я та по батькові керівника,
_____________________ тел. (0564) 62-04-38, (067)-631-02-45_____________________

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____________________________
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_________________
згідно додатку 1 "Порядку та правил проведення обов’язкового страхування цивільної 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути задіяна пожежами 
та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій__________
екологічного і санітарноепідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 16.11.2020 
№ 1788), ТОВ фірма "ЕДЕЛЬВЕЙС-4" не є об’єктом підвищеної небезпеки. У зв’язку з 
вищенаведеним ТОВ фірма "ЕДЕЛЬВЕЙС-4" страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами не проводить._______________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______________
_______________________22.12.2020, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"_____________________

(дата проведення аудиту)
Я, Целінко Ігор 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 та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: Зварювальні роботи;_________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Посудин, шо працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
що є ємностми для газового моторного палива,а саме: балони із стисненим газом______

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які



(діоксид вуглецю газоподібний), 1 од., виробник -  Україна.
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 46, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
кількість робочих місць, у тому числі тих,

травм -  3.________________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Товариство для ведення господарської діяльності має власний комплекс нежитлових
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 

будівель станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: м. Криви Ріг, вулиця
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Каховська, будинок 77, згідно Свідоцтва про право власності від 14.07.2011 Серія САЕ 
№ 230484, що видане Виконавчим комітетом Криворізької міської ради._______________

Інші відомості: директор ТОВ фірма "ЕДЕЛЬВЕЙС-4" Целінко І.В., заступник 
директора Бабенко Д.П., заступник директора Сіянко В.О. пройшли навчання з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці від 16.12.2020 № 12/42._________________________________
З "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" 
пройшов навчання заступник директора підприємства Бабенко Д.П., в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 22.07.2020 № 7/34,
посвідчення № 4061._______________________________________________________________
З "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" пройшли навчання 
директор підприємства Целінко І.В. (ІІІ гр. з електробезпеки), заступники директора 
Бабенко Д.П. (ІІІ гр. з електробезпеки) та Сіянко В.О. (IV гр. з електробезпеки) в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 22.03.2018 № 3/83, посвідчення 
№ 1984/53, № 2837, № 00003228 з допуском до виконання роботи в електроустановках
напругою до 1000 В.________________________________________________________________

Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про 
призначення відповідальних осіб:___________________________________________________
- Наказом від 16.11.2020 № 11/16 за справний стан та безпечну експлуатацію 
обладнання, що працює під тиском (балонів) на підприємстві призначено заступника 
директора Бабенко Д.П;_____________________________________________________________
- Наказом від 20.01.2020 № 20/01-од за електрогосподарство на підприємстві призначено 
заступника директора Сіянко В.О. (ГУ гр.. з електробезпеки);__________________________
- Наказом від 17.11.2020 № 11/17 відповідальною особою за організацію та безпечне 
виконання зварювальних робіт на підприємстві призначено заступника директора 
Бабенко Д.П.;_____________________________________________________________________
- Наказом від 20.01.2020 № 20/01-од відповідальною особою за забезпечення пожежної 
безпеки по підприємству призначено директора підприємства Целіко І.В.______________

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

На ТОВ фірма "ЕДЕЛЬВЕЙС-4" створена служба охорони праці, яка діє відповідно 
до "Положення про службу охорони праці", затвердженого наказом від 17.12.2014 
№ 17/12. Функції служби охорони праці на підприємстві ТОВ фірма "ЕДЕЛЬВЕЙС-4" 
виконує заступник директора Сіянко В.О. за сумісництвом, наказ від 13.06.2014
№ 13/06/1-од.



На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на 
підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, наказ 
від 07.10.2020 № 07/10-од: голова комісії - директор підприємства Целінко І.В.; члени
комісії: - заступники директора Сіянко В. О. та Бабенко Д.П.___________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:_____________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (СУОП), затверджене наказом 
від 12.01.2015 № 12/01-од.__________________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 17.12.2014 
№ 17/12-од.________________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене наказом від 17.12.2014 № 17/12-од.________________________________
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці, затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу від 
12.01.2015 № 12/01.________________________________________________________________
- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою,
затверджене наказом від 12.01.2015 № 12/01-од.______________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці: Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку видачі інструкцій з охорони 
праці на підприємстві.______________________________________________________________

На підприємстві розроблені, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року 
№ 336, затверджено наказом від 02.01.2019 № 35 та введені в дію посадові інструкції, а 
саме на: директора підприємства, заступник директора, інженера з охорони праці,
майстра цеху та інші._______________________________________________________________

Затверджені наказами інструкції з охорони праці за професіями та видам 
робіт, що затверджені наказом від 24.06.2014 № 24/06-од, а саме: Інструкція з охорони 
праці № 2 для електрогазозварника. Інструкція з охорони праці № 1 з надання першої 
медичної допомоги; та інші. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 
0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".___________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає 

заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли 
навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення:
- електрогазозварник і слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Павловець О.В. 
пройшов навчання: за професією "електрогазозварник" в ДП "Навчально-курсовий 
комбінат "КРИВБАСБУД", свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації від 30.04.2008 № 00002495 та за спеціальністю "технічне обслуговування та 
ремонт автомобілів і двигунів" в Криворізькому автотранспортному технікумі з 
присвоєнням кваліфікації техніка-механіка, диплом від 29.02.2000 Серія ІВ АР
№ 010368._________________________________________________________________________
Всі працівники пройшли навчання з "Правил охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском" протокол перевірки знань в комісії підприємства 
ТОВ фірма "ЕДЕЛЬВЕЙС-4" від 12.10.2020 № 7._____________________________________



Працівники відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", навчені і пройшли 
перевірку знань нормативних актів з питань охорони праці, додержання яких входить до 
їхніх функціональних обов'язків, в комісії по перевірці знань робітників з питань 
охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з 
охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та 
за інструкціями з питань охорони праці, що діють на підприємстві пройшли навчання і
перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи._____________

У ТОВ фірма "EДEЛЬBEЙC-4" є в наявності необхідна експлуатаційна 
документація, інструкції з експлуатації на обладнання та устатковання, що 
використовуються при експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, що декларуються. На підприємстві, здійснюється контроль за додержанням 
працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин та механізмів,
відповідно до вимог з питань охорони праці._________________________________________

Підприємством ТОВ фірма "EДEЛЬBEЙC-4" використовується наступне 
обладнання та устатковання, а саме:_________________________________________________
- зварювальний трансформатор TELMIG 203/2 TURBO, зав. № 28295217-1, якому, а 
саме: проведено вимірювання опору ізоляції, протокол вимірювання від 07.10.2020 
№ 31/1, виданий електротехнічною лабораторією СПД Соколовський І.Г. (Свідоцтво про 
відповідність системи вимірювань ДСТУ !SO 10012:2005 видане 
ДП "Кривбасстандартметрологія" від 02.01.2019 за № 08-0006/2019 та дозвіл на 
виконання робіт підвищеної небезпеки від 28.09.2017 83.17.30, виданий Держпраці); 
проведено вимірювання опору ізоляції токорозподільчої мережі, протокол виміру
від_____07.10.2020 №_____31/2,_____виданий_____електротехнічною_____лабораторією
СПД Соколовський І.Г.;_____________________________________________________________
- балони із стисненим газом: діоксид вуглецю газоподібний (1 од.), країна 
виробник - Україна; балони із стисненим газом поставляються, заправляються 
організаціями, що мають відповідний дозвіл на випробування, ремонт, огляд, 
заповнення, спорожнення та постачання балонів, згідно договорів на надання послуг, а 
саме: договір поставки балонів з газами від 22.09.2020 № 150/20, що укладений з 
ТОВ "ІВФ "РEМTEХГAЗ" (Декларація відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної 
небезпеки, що зареєстрована у територіальному органі Держпраці від 08.07.2020 за 
№ 562.20.12);______________________________________________________________________
- газополум’яне устатковання: редуктор вуглекислотний, рукав, різак, 2020 р.в., 
виробник Україна;_________________________________________________________________
- ручні слюсарні інструменти та інші пристосування._________________________________

експлуатаційної документації,
_____ Всі працівники підприємства ТОВ фірма "EДEЛЬBEЙC-4" забезпечені спецодягом,
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
НПЛОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці". Засоби 
індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників.____________________________________________________________

засобів індивідуального захисту
_____ Всі працівники підприємства ТОВ фірма "EДEЛЬBEЙC-4", що зайняті на роботах
підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 
медичний огляд за місцем проживання згідно з "Порядком проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007
№ 246 та проходять психофізіологічну експертизу.



На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійним захворюванням, аваріям та пожежам на 2020 рік по
ТОВ фірма "ЕДЕЛЬВЕЙС-4".______________________________________________________
____ Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження
аварійних ситуацій забезпечується:__________________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві необхідними 
Положеннями з питань охорони праці;______________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;_____________________
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників 
ТОВ фірма "ЕДЕЛЬВЕЙС- 4";______________________________________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих 
місцях;____________________________________________________________________________
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також 
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;_________________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;_____________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
_____ У ТОВ фірма "ЕДЕЛЬВЕЙС-4" є в наявності нормативно-правова документація:
Закон України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 року № 1107, НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік 
робіт з підвищеною небезпекою", НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про 
діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці", 
НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу 
охорони праці", НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві", 
НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників", НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці", 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та
інші.______________________________________________________________________________
_____ У фірма ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС-4" є куточок охорони праці, оснащений:
комп’ютером, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними 
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними 
міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і 
довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення 
навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства,
охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.



Матеріально - технічна база ТОВ фірма "ЕДЕЛЬВЕЙС-4" відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно - правових актів з охорони праці, під час експлуатації машин, механізмів.
устатковання підвищеної небезпеки, які декларуються._______________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці <3/?  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.

(ініціали та прізвище)
І.В. Целінко
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