
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ________ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТИМАН»_______
місцезнаходження: 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, проспект Дружби Народів, 
___________________ будинок 73 Б, квартира 22, код ЄДРПОУ -  33855407,___________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник -директор Бугайов Максим Анатолійович, тел. +380992613505, timandndz@gmail.com
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

___________ територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.____________
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 І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.______________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
___________________________________ 23 грудня 2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я,____________________________ Бугайов Максим Анатолійович____________________________
(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:
- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 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:
- устатковання напругою понад 1000 В (до 330 кВ включно) (електричне устатковання 

електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій.
- Роботи верхолазні.
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 330 кВ включно) і в зонах дії 

струму високої частоти.
- Зварювальні роботи.
- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.
- Газополум’яні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палива, а саме:_________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- балони із стисненим газом (кисень), 5 од., Україна;
_____- балони із стисненим газом (суміші газові зварювальні), 5 од., Україна.________________

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

mailto:timandndz@gmail.com


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

На підприємстві працюють 37 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  10 осіб._______________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративне приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Звенигородська, 24/67 (договір оренди від 03.01.2017 р., укладений із Кобринською Р.Ю.). 
Виробничо-складські приміщення розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. 
Кам’янське, вул. Тритузна, 176 Б (договір оренди від 15.10.2018 р., укладений із Кобринським 
Е.А.). Виконання робіт та експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 
здійснюється на об’єктах замовників згідно укладенихдоговорів.

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

Інші відомості:
Наказом №24ЮП від 23.10.2020 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства призначено інженера Гусака М.В.
Наказом №29ЮП від 28.10.2020 р. відповідальною особою за справний стан засобів 
індивідуального захисту та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту 
призначено інженера Гусака М.В.
Наказом №30ЮП від 28.10.2020 р. здійснення робіт в діючих електроустановках проводити при 
оформленні наряду-допуску, який передбачує розробку та наступне здійснення комплексу 
заходів з підготовки і безпечного проведення робіт. Відповідальною особою за роботи в діючих 
електроустановках з правом видачі наряд-допусків призначено інженера Гусака М.В.
Наказом №31ЮП від 29.10.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання верхолазних 
та робіт на висоті з правом видачі наряд-допуску, облік, організацію своєчасного огляду, 
випробувань та зберігання поясів і пристосувань, ведення «Журналу обліку і випробувань 
поясів і пристосувань» призначено майстра Квасова Р.М. Для випробування поясів та 
пристосувань, страхувальних засобів створена комісія у складі: директор Бугайов М.А., інженер 
Чернуха А.М., інженер Гусак М.В., майстер Квасов Р.М.
Наказом №32ЮП від 02.11.2020 р. відповідальною особою за проведення робіт з монтажу, 
демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню, реконструкції устатковання 
напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне 
електрообладнання) з правом видачі наряд-допуску призначено інженера Гусака М.В.
Наказом №33ЮП від 03.11.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання земляних 
робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування пі дземних 
комунікацій призначено інженера Гусака М.В.
Наказом №33ЮП від 03.11.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт, що 
виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників з правом видачі 
наряд-допуску призначено інженера Гусака М.В.
Наказом №34ЮП від 03.11.2020 р. відповідальною особою за утримання посудин в справному 
стані та безпечні умови їх праці (балонів із стисненими та зрідженими газами) призначено 
майстра Квасова OM.
Наказом №35ЮП від 03.11.2020 р. відповідальність за огляд та випробування гумовотканевих 
рукавів, за виконання перевірок на газонепроникненість та горіння пальників та різаків, за 
безпечну експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум’яних робіт директор 
поклав на себе.
Наказом №36ЮП від 03.11.2020 р. проведення газонебезпечних робіт та робіт у 
вибухопожежонебезпечних зонах проводити при оформленні наряд-допуску, передбачаючого 
розробку та наступне здійснення комплексу заходів з підготовки і безпечного проведення робіт. 
Відповідальною особою за проведення газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-допусків 
призначено майстра Квасова OM. Право затвердження наряд-допусків директор поклав на 
себе.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та HПAOП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», наказом № 22ЮП від 21.10.2020 р. переглянута та затверджена комісія з перевірки 
знань працівників з питань охорони праці у складі: Голова комісії -  директор Бугайов М.А. 
Члени комісії -  інженер Чернуха А.М., інженер Гусак М.В., майстер Квасов OM. -  пройшли 
навчання та перевірку знань:



Директор Бугайов М.А. пройшов навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП 
Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим 
у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. 
Витяг з протоколу №2.06-18 ОП від 20.06.2018 р. Посвідчення №131-06/18 ОП.
Інженер Гусак М.В., майстер Квасов О.М. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Загального курсу «Охорона праці». Протокол №198 від
02.08.2018 р. Посвідчення №05391, №05392.
Інженер Чернуха А.М. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Загального курсу «Охорона праці». Протокол №151 від 19.06.2018 р. Посвідчення №04079. 
Директор Бугайов М.А., майстер Квасов О.М., інженер Чернуха А.М., інженер Гусак М.В. 
пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 45.2-7.02
12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» 
(ДБН). Витяг з протоколу №01/09-20 ДБ-ТМ від 15.09.2020 р.
Директор Бугайов М.А., майстер Квасов О.М., інженер Чернуха А.М., інженер Гусак М.В. 
пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71
13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з протоколу 
№01/09-20 ІП-ТМ від 14.09.2020 р.
Директор Бугайов М.А., майстер Квасов О.М., інженер Чернуха А.М., інженер Гусак М.В. 
пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76
15 «Правила безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №3/09-20 ГП-ТМ від
17.09.2020 р.
Директор Бугайов М.А., майстер Квасов О.М. пройшли навчання в Навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт». Витяг з протоколу №1.09/20 ТІ від 16.09.2020 р.
Інженер Чернуха А.М., інженер Гусак М.В. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони 
праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт». Витяг з протоколу №2/09-20 ГН-ТМ від 15.09.2020 р.
Директор Бугайов М.А., майстер Квасов О.М. пройшли навчання в Навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з 
протоколу №2.09/20 ТІ від 16.09.2020 р.
Інженер Чернуха А.М., інженер Гусак М.В. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони 
праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з 
протоколу №1/09-20 1Ш-ТМ від 15.09.2020 р.
Директор Бугайов М.А. пройшов навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП 
Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
Витяг з протоколу №2/09-20 ВР-ТМ від 14.09.2020 р.
Майстер Квасов О.М., інженер Гусак М.В. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті». Протокол №237 від 20.08.2020 р. Посвідчення №05927, №05923. 
Інженер Чернуха А.М. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно



НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол 
№239 від 20.08.2020 р. Посвідчення №05959.
Директор Бугайов М.А., майстер Квасов О.М. пройшли навчання в Навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу №3.09/20 ТІ від 17.09.2020 р.
Інженер Чернуха А.М., інженер Гусак М.В. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони 
праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу №2/09-20 ОТ-ТМ від 17.09.2020 р. 
Директор Бугайов М.А. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
ПТЕЕС, ПБЕЕС, Ш1БУ, 5 група з електробезпеки до та понад 1000 В. Посвідчення №04469 від
04.07.2018 р.
Майстер Квасов О.М., інженер Гусак М.В. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППЬУ, 5 група з електробезпеки до та понад 
1000 В. Посвідчення №06111, №06108 від 25.08.2020 р.
Інженер Чернуха А.М. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППЬУ, 5 група з електробезпеки до та понад 1000 В. Посвідчення №06167 від
28.08.2020 р.__________________________________________________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №21/ОП від 20.10.2020 р. функції служби охорони 
праці на підприємстві покладаються на інженера Чернуху А.М._____________________________

наявністю служби охорони праці,

Електромонтер по ремонту і обслуговуванню електроустаткування Грищенко О.О. -  
Дніпродзержинський індустріальний технікум за кваліфікацією -  технік-електрик. Диплом ЗМ 
№006952 від 31.03.1995 р.
Електромонтер по ремонту і обслуговуванню електроустаткування Грищенко О.О. пройшов 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППЬУ, 4 
група з електробезпеки до та понад 1000 В. Посвідчення №06107 від 25.08.2020 р. 
Електромонтер по ремонту і обслуговуванню електроустаткування Дем’янов Ю.М. -  
Дніпродзержинський енергетичний технікум за кваліфікацією -  технік-електрик. Диплом ЗГ 
№004886 від 27.06.1996 р.
Електромонтер по ремонту і обслуговуванню електроустаткування Дем’янов Ю.М. пройшов 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, 4 
група з електробезпеки до та понад 1000 В. Посвідчення №06109 від 25.08.2020 р.
Газорізальник Ярмоленко І.А. -  ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» за професією -  
газорізальник. Посвідчення №02882-П від 24.05.2019 р.
Машиніст екскаватора. Шинкарьов П.М. -  УК «Дніпробуд» за професією -  машиніст 
екскаватора. Посвідчення №1136 від 02.11.2012 р.
Машиніст автовишки та автогідропідіймача Белій А.І. -  ДП «Дніпропетровський учбово- 
курсовий комбінат «Моноліт» за професією -  машиніст автовишки та автогідропідіймача. 
Посвідчення №035512 від 17.01.2012 р.
Верхолази Стратієнко О.І., Галенін В.В. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  верхолаз 6 розряду. 
Виписка з протоколу №161 від 28.08.2017 р. Посвідчення №01368, №01367.
Електрозварник Сорокін М.В. -  ТОВ «УКК Профі Лайн» за професією -  електрозварник. 
Посвідчення №09342 від 15.12.2017 р.
Електрозварник Сорокін М.В. на. підставі результатів випробувань, проведених у відповідності 
з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 
за №61 пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно СНиП 3.05.05-84, 
НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 0.00-1.80-18, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, 
ДБН.В-2,5-20-2001. Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом



сталевих, несучих і огороджуючих конструкцій, вантажопідіймальних кранів, технологічного
обладнання і технологічних трубопроводів, парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари і 
гарячої води, систем газопостачання, посудин, що працюють під тиском. Протокол №222 від
12.08.2019 р. Посвідчення зварника №206-ДН-58.
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню електроустаткування Грищенко О.О., Дем’янов 
Ю.М., машиніст автовишки і автогідропідіймача Белій А.І., машиніст екскаватора Шинкарьов 
П.М., верхолази Галенін В.В., Стратієнко О.І., газорізальник Ярмоленко І.А., електрозварник 
Сорокін М.В. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і 
нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в 
обсязі виконуваних робіт по професіям, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02.12, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментами та пристроями», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правил пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт». Протокол №2 від 26.10.2020 р.

На підприємстві ІIIІ «ТИМАН», відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», 
наказом №23/ОП від 22.10.2020 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці;
- Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з питань 

охорони праці;
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення 
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №23/ОП від 22.10.2020 р. 
переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Наказом №2Р/ОП від 19.10.2020 р. переглянуті, затверджені та введені в дію:

- Тематичні плани і програми навчання.

Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація 
по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
- Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань.
- Журнал обліку електрозахисних засобів.
- Журнал обліку балонів із стисненими і зрідженими газами.
- Журнал огляду технологічної тари та вантажозахватних пристосувань.
- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та інші.

Наказом №25/ОП від 26.10.2020 р. переглянуті, затверджені та введені в дію посадові 
інструкції. Наказом №28/ОП від 28.10.2020 р. переглянутий та затверджений перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві. Наказом №25/ОП від 26.10.2020 р. 
переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами 
робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції 
по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони
праці»._______________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації 
тощо).____________________________
Для виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на 
підприємстві мається в наявності наступне обладнання: відбійний молоток STURM ПЕС-2520 
РБ. зав. №OR-OK 130702/21489. 2016 р. в., перфоратор RA 282 НВР. зав. №04132275. 2016 р. в., 
зварювальний інвертор САБ-250М. 2016 р. в.. Україна, різак газокисневий Р1. 2003 р. в.. 
Україна -  2 один., газоаналізатор Gas Badge Pro, зав. №1211F1-018. 2012 р. в., шланговий 
протигаз ізолюючий ІШД-1С. 2012 р. в. -  3 один., вишка-тура будівельна ВСП 250-1.2. 206 m 2. 

2015 р. в.. Україна, пояс лямковий комбінований ПЛК1-М. зав. №001927. №001711. 2015 р. в.. 
Україна -  2 один., балони з киснем газоподібним. 2015 р. в.. Україна -  5 один., балони з 
сумішшю газовою зварювальною. 2015 р. в.. Україна -  5 один., основні електрозахисні засоби 
для роботи в електроустановках-ізолюючі штанги, показчики напруги, ізолюючі клещі. 
додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках-діелектричні рукавиці, 
діелектричні калоші, ізолюючі підставки, штанги для переносу та вирівнювання потенціалу, 
сигналізатори напруги, інструмент з ізолюючими рукоятками, набір інструментів 
електромонтера, фал страхувальний двійний. 2014 р. в.. Україна, зачіп тросовий. 2014 р. в.. 
Україна, лампа газосигналізатор ЛБВК-М. 2016р. в.. Україна, редуктор балонний газовий 
одноступеневий типу БКО-25-2. 2004 р. в.. Україна -  2 один., пальник однополуменевий 
універсальний для кисневого зварювання, пайки і підогріву типу ГЗУ «Донмет» 247. 2003 р. в.. 
Україна, слюсарно-будівельний інструмент, карабін сталевий «Renger». 2019 р. в., затискачі, 
несучий і страхувальний канат, страхувальна петля «Прусик». 2019 р. в.. Україна, стремя. 
сидушка. каски захисні «Універсал» будівельні -  3 один., механічний підіймач, екскаватор JCB 
ЗСХ гідромолот на базі екскаватора-навантажувача. екскаватор JCB ЗСХ навантажувач (договір 
№235-20 від 01.10.2020 р. про надання послуг по експлуатації будівельних машин та 
механізмів, укладений із ПП «Пром-партнерУ підйомник стріловий самохідний Haulotte 
НА41РХ. Франція (договір оренди обладнання №3-1809 від 18.09.2020 p.. укладений із ТОВ 
«Пекканіска» Дозвіл ГУ Держпраці у Київській області №1406.16.32 від 02.06.2016 р.У 
У відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 обладнання та пристосування, 
які використовуються під час виконання робіт на висоті пройшли перевірку та випробування: 
акт №2 від 30.10.2020 р. - перевірка страхувальних засобів: акт №4 від 30.10.2020 p.- перевірка 
поясів комбінованих ПЛК1-М; акт №5 від 30.10.2020 р. -перевірка вишки-тури будівельної ВСП 
250-1.2. У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», основні та додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках, пройшли 
випробування пі лвищеною напругою та допущені до роботи в електроустановках напругою до 
та понад 1000 В. Постачання промислових газів в балонах, ремонт балонів, оренду тари для 
промислових газів здійснює ПрАТ «JTTH7TE ГАЗ УКРАЇНА» у відповідності до договору 
поставки ГП №3600 від 21.10.2020 p.. договору оренди тари №3600А від 21.10.2020 р. Балони 
зберігаються в спеціально-відведених місцях під навісом із пристосуванням для кріплення 
балонів на виробничій дільниці на об’єктах 
замовників.__________________________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», та наказу 
№26/ОП від 27.10.2020 p.. працівники підприємства, які виконують роботи з підвищеною 
небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 
Засоби індивідуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні 
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 30 видань у паперовому (друкованому4) вигляді та на електронних носіях. Фонд



поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за- 
стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постано
вою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями». 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 експлуа
тації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газо
постачання». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промис- 
лова безпека у будівництві (ДБН)», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахис- 
них засобів». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідій
мальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-5.11-85 «Ти
пова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індиві
дуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію 
з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інстру
кцій з охорони праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботода
вцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «За- 
гальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» та інші. За
тверджений перелік актуалізованого фонду нормативних документів, що регламентують вико
нання робіт.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Наказом №27/ОП від 27.10.2020 р. інженерний склад, технічний пе
рсонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу 
без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періоди
чні (протягом трудової діяльності) медичні огляди, працівників, зайнятих на важких роботах, 
роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному 
доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Працівники підпри
ємства пройшли періодичний медичний огляд в Комунальне некомерційне підприємство «Мі
ська клінічна лікарня №6» Дніпровської міської ради-заключний акт від 17.11.2020 р.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ПП «ТИМАН». При прийомі 
працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на 
робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих Факторів, про їхні права, пільги і компен
сації. можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання 
вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвище
ної небезпеки. Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечу
ють додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки 
під час виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устаткованняпідвищеної небезпеки.

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



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

органі Держпраці « чЬЛ? 2020 р. №
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