
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для ю ридичної особи:
"ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЛАВ1"’________________________________________

найменування ю ридичної особи,
_____51800, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, селище міського типу Петриківка,

ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок З-В/1___________________________________________
місцезнаходження,

_____________________________________37865665___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________ ТАРАНЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ_____________________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

_______________________ +38 (050) 8800062, talav9390fSjgmail.com_____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної 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 за місцем виконання робіт, згідно укладених контрактів, 

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

не укладався 
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
___________________________________ 30.12.2020 р.____________________

(дата проведення аудиту)

Я, ТАРАНЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ_____________________
(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:

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:___________________________

-_____ гірничошахтне устатковання та устатковання для дроблення, сортування та 
збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів гірничорудній, 

______ нерудній та коксохімічній промисловостях._____________________________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки



та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

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

які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,
______ Загальна кількість робочих місць персоналу, який задіяний під час експлуатації_____

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

задекларованого устатковання підвищеної небезпеки - 8. з них посадових осіб - 5 осіб, 
робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм підчас експлуатації
задекларованого устатковання - 3.____________________________________________________

виникнення травм,

Адміністративно-виробничі приміщення, які є у розпорядженні ТОВ «ВП «TAJIAB». а 
саме: будівля, загальною площею 2026.4 м2, розташована на земельній ділянці площею 
0.5363 га.. та знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл.. Петриківський р-н, сели ще 
міського типу Петриківка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок З-В/1.____________________

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

Інші відомості: - директор ТОВ «ВП «ТАЛАВ» Тараненко О.В.. заступник директора 
(інженер з охорони праці) Тараненко В.М.. енергетик Белямінов Є.В. пройшли навчання в 
ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавчих актів з охорони праці, 
безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту. Пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварії. Витяг з протоколу № 1841 від 23.07.2020 p.;

- директор ТОВ «ВП «ТАЛАВ» Тараненко О.В.. заступник директора (інженер з 
охорони праці) Тараненко В.М.. енергетик Белямінов Є.В. пройшли навчання в ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85). Витяг з протоколу № 
20-121/1 від 07.12.2020 p.:__________________________________________________________

- директор ТОВ «ВП «ТАЛАВ» Тараненко О.В.. заступник директора (інженер з 
охорони праці) Тараненко В.М.. енергетик Белямінов Є.В. пройшли навчання в ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно «Правила охорони праці під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» 
(НПАОП 0.00-1.82-18). Витяг з протоколу № 20-122/5 від 08.12.2020 p.:_________________

- директор ТОВ «ВП «ТАЛАВ» Тараненко О.В.. заступник директора (інженер з 
охорони праці) Тараненко В.М., енергетик Белямінов Є.В. пройшли навчання в ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно «Правила охорони праці під час 
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» (НПАОП 27.1-1.06-08). Витяг з 
протоколу № 20-128/2 від 09.12.2020 p.;______________________________________________

- електрогазозварювальник ручного зварювання Омельницький С.М.. слюсар зі 
складання металевих конструкцій Матвієнко Д.А.. токар Горєвой Ю.Ю. пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства згідно Законів України «Про охорону праці» та 
інших нормативно-правових актів, а також інструкцій з охорони праці відповідно до 
виконуваних робіт. Протокол № 15/09/14-QK від 15.09.2020 p.;_________________________

- електрогазозварювальник ручного зварювання Омельницький C.ML, слюсар зі 
складання металевих конструкцій Матвієнко Д.А.. токар Горєвой Ю.Ю. пройшли навчання



з

та перевірку знань в комісії підприємства згідно Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями, а також інструкцій з охорони праці відповідно до 
виконуваних робіт. Протокол № 15/09/14-ПРІП від 15.09.2020 p.;_______________________

- електрогазозварювальник ручного зварювання Омельницький С.М.(3 група), слюсар 
зі складання металевих конструкцій Матвієнко Д.А.(3 група), токар Горєвой К). 10.(3 група) 
пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила пожежної 
безпеки України». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (нова 
редакція) Міністерство енергетики вугільної промисловості України наказ № 91 від 
13.02.12р. (2.09.12) в обсязі виконуваних робіт. Протокол № 16/09-ЕБ від 16.09.2020 p.;

- електрогазозварювальник ручного зварювання Омельницький С.М.. слюсар зі 
складання металевих конструкцій Матвієнко Д.А.. токар Горєвой Ю.Ю. пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства згідно «Правила охорони праці під час дроблення 
і сортування, зберігання корисних копалин і огрудкування руд» НПАОП 0.00-1.82-18. а 
також інструкцій з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Протокол № 15/12- 
НПАОП 0.00-1.82-18 від 15.12.2020 p.;_______________________________________________

- електрогазозварювальник ручного зварювання Омельницький С.М.. слюсар зі 
складання металевих конструкцій Матвієнко Д.А., токар Горєвой Ю.Ю. пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства згідно «Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії» НПАОП 27.1-1.06-08. Протокол № 
16/12- » НПАОП 27.1-1.06-08 від 16.12.2020 p.:_______________________________________

- електрогазозварювальник ручного зварювання Омельницький С.М.. слюсар зі 
складання металевих конструкцій Матвієнко Д.А.. токар Горєвой Ю.Ю. пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства згідно «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85. Протокол № 17/12- » 
НПАОП 0.00-5.11-85 від 16.17.2020 p.;________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення 
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом № 3-ОП від 27.01.2020 р. 
переглянута, затверджено та введено в дію:__________________________________________

Система управління охороною праці (СУОП).__________________________________
- на підприємстві ТОВ «ВП «TAJIAB» у відповідності до вимог ст. 15 Закону України 

«Про охорону праці» наказом № 3-ОП від 27.01.2020 р. реорганізована служба охорони 
праці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на заступника 
директора Тараненко Василя Михайловича.__________________________________________

- на виконання вимог ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00- 
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці»:

- наказом № 13-ОП від 14.08.2020 р. на підприємстві ТОВ «ВП «TAJIAB» 
реорганізована та затверджена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони 
праці у складі: голова комісії - директор Тараненко О.В.; члени комісії - заступник 
директора Тараненко В .M.. енергетик Белямінов Є .В.;

- наказом № 14-ОП від 14.08.2020 р. на підприємстві ТОВ «ВП «TAJIAB» створена 
комісія з перевірки знань працівників з питань електробезпеки у складі: голова комісії - 
директор Тараненко О.В.: члени комісії - заступник директора Тараненко В.М.. енергетик 
Белямінов Є .В.;



- наказом № 12-ОП від 14.08.2020 р. відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію енергогосподарства призначений енергетик цеху Белямінов Євген 
Валерійович (5 група з електробезпеки);

- наказом № 18-ОП від 14.08.2020 р. відповідальним за безпечне виконання:
- ремонту, технічного обслуговування, реконструкції 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) 
матгтин. механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- гірничошахтне устатковання та устатковання для дроблення, сортування та 
збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів гірничорудній, нерудній 
та коксохімічній промисловостях;_____ __________________________________________

призначений енергетик цеху Белямінов Євген Валерійович.

- наказом № 19-ОП від 14.08.2020 р. відповідальними: - за затвердження нарядів- 
допусків призначений директор ТОВ «ВП «TAJIAB» Тараненко О.В.; - за видачу нарядів- 
допусків - енергетик цеху Белямінов Євген Валерійович;________________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.
На підприємстві ТОВ «ВП «TAJIAB». наказом № 11-ОП від 04.02.2020 р. 

переглянутий та затверджений перелік інструкцій з охорони паці, які діють на 
підприємстві, а саме:__________________ ____________________________________________

- згідно Додатку №1 до наказу № 11-ОП від 04.02.2020р. затверджений перелік 
інструкцій з ОП:__________________ ________________________________________________

Інструкція з ОП №1 для працівників малих підприємств та фірм;________________
Інструкція з ОП №2 електрогазозварника;_____________________________________
Інструкція з ОП №3 під час роботи з екранними пристроями;___________________
Інструкція з ОП №4 під час користування мікрохвильовою піччю;_______________
Інструкція з ОП №5 під час користування електричним чайником;_______________
Інструкція з ОП №6 з надання домедичної допомоги;___________________________
Інструкція з ОП №7 для токаря; ___________________________________________
Інструкція з ОП №8 при роботі з ручним немеханізованим інструментом;________
Інструкція з ОП №9 при роботі на токарних верстатах;_________________________
Інструкція з ОП № 10 під час виконання робіт на фрезерних верстатах;___________
Інструкція з ОП № 11 для водія автотранспортних засобів;_____________________
Загальна інструкція ТОВ «ВП «TAJIAB» про заходи пожежної безпеки;__________
Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях._____________

- згідно Додатку №2 до наказу № Ю-ОП від 28.01.2020р. затверджений перелік 
посадових інструкцій:______________ _______________________________________________ _

Посадова інструкція директора;_____________________________________________
Посадова інструкція інженера з охорони праці;________________________________
Посадова інструкція заступника директора з виробництва;________________,_____
Посадова інструкція помічника керівника малого підприємства без апарату

управління;________________________________________________________________ _
Посадова інструкція енергетика цеху;________________________________________
Посадова інструкція токаря 3-го, 4-го розряду;________________________________
посадова інструкція слюсаря із збирання металевих конструкцій;________________
Посадова інструкція начальника відділу технічного контролю;__________________
Посадова інструкція заступника директора;___________________________________
Посадова інструкція водія;__________________________________________________
Посадова інструкція фрезерувальника;_______________________________________
Посадова інструкція токаря 6-го;____________________________________________
Посадова інструкція електрогазозварювальника.________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 
підприємстві, затверджений директором підприємства:________________________________

• журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_______________
• журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_______
• журнал реєстрації нарядів-допусків. ;_________________________________________

На підприємстві ТОВ «ВП «TAJIAB», відповідно до вимог Закону України «Про
охорону праці», наказом № 5 від 27.01.2020 р. затверджено та введено в дію:_____________

• ‘‘Положення про службу охорони праці підприємства’';_________________________
• “Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці підприємства”;_______________________________________________________
• Програми вступного та первинного інструктажів, інструкції з охорони праці.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та
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 «Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (наказ про перегляд та 
затвердження № 8-ОП від 28.01.2020р.) працівники ТОВ «ВП «ТАЛАВ», які виконують 
роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. ______________________________________________________

Наказом № 8-ОП від 28.01.2020 р. створена комісії з приймання та перевірки 313 у 
складі: голова комісії - начальник відділу технічного контролю Лихварь A.B.; члени комісії
- помічник керівника без апарату управління Чернета М.О.; водій Яценко В.М.;___________

Відповідальним за видачу 313 та внесення даних у картки обліку наказом 
призначений помічник керівника без апарату управління Чернета М.О.__________________

Обладнання, прилади та інструмент, які застосовуються під час виконання 
ремонтних робіт заявленого устатковання у ТОВ «ВП «ТАЛАВ» мають необхідну 
експлуатаційну документацію та використовуються виключно за призначенням з
дотриманням вимог щодо безпеки під час їх застосування.______________________________

матеріально-технічної бази

Фонд нормативних документів та технічної документації складає понад 17 видань, 
який при необхідності поповнюється та актуалізується в видавництвах України.

При прийомі на роботу у ТОВ «ВП «ТАЛАВ» проводиться під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочих місцях небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, про їхні права, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих 
факторів._____ ________________ ___________________________________________________

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ «ВП 
«ТАЛАВ», проходять медичний огляд (наказ № 17-ОЛ від 14.08.2020 р.). На підприємстві 
забезпечене фінансування та організація проведення попереднього (під час прийому на 
роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів 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 підприємства проходять медичні огляди в Комунальний 
заклад "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8" м. Дніпро.______

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:____
•_проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони 

_______ праці;



• до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;______________________________________________________________

• проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях._____________
навчально-методичного забезпечення)

З/

О.В. ТАРАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці / /  20ь^/р. № ^ / /Л ,______ .

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 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.

Головне управління Держпраці
у Дніпропетровській області

... %о.чии .̂ ілг.гх>2І


