
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____________ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КВАРЦИТ ДМ ”_____________________

52600, Дніпропетровська область. Васильківський район, с.м.т. Васильківка. Балка_
місцезнаходження,

__________________________________ Лабзунова. 1 ___________________ _

__________________________ код ЄДРПОУ 30155197____________________ _ _
код згідно з ЄДРПОУ,

____________керівник - генеральний директор Ватутін Іван Володимирович_______
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____________________________ тел. (056) 788-06-80____________________________
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 область. Васильківський район, с.м.т. Васильківка. Балка Лабзунова. 1 

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 заподіяна 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 санітарно епідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. 
№ 1788У ТОВ "КВАРЦИТ ДМ" не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з 
вишенаведеним ТОВ "КВАРЦИТ ДМ" страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами не проводить. ________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______________
______________  28.12.2020, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"______________________

(дата проведення аудиту)
Я, Ватутін Іван 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:_____________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
- Устаткування напругою понад 1000 В (технологічне електрообладнання"), а саме:_____

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),



силовий трансформатор ТМГ-630/10-У1. рік виготовлення 2019. країна виробник
Україна, силовий трансформатор ТМ-160/10. рік виготовлення 1973. країна виробник_
СРСР. КТПГС-17. силовий трансформатор TON-16Q/15. рік виготовлення 1970. країна
виробник Польща. КТП-6. _____________________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виробник -  Україна: посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім__________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:_
посудина типу DAT 510. об’ємом 500 л. що входить до складу компресора гвинтового_
моделі Tidv-15. рік виготовлення 2019. країна виробник - Туреччина._________________

Кількість робочих місць - 40, в тому числі на яких існує підвищений ризик_____________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм -  4.__________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Товариство орендує земельну ділянку, згідно договору від 15.04.2015 № 15/Р4/15/1-ДО_
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

укладеного з ГУ Держземагентства у Дніпропетровській області. _____________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: з Законів України "Про охорону праці". "Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування". "Про об’єкти підвищеної небезпеки" пройшли 
навчання, а саме: генеральний директор Ватутін І.В. в ТОВ "УК "ДШ11РОБУД" 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 19.11.2018 № 270/4.4/2018: головний енергетик 
Коваль O.A. в ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ" 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 29.10.2019 № 36/58-19: головний інженер Челтонова Ю.К. в ТОВ "УК "ДШПРОБУД" 
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 22.10.2018 № 236/4.4/2018: начальник 
виробничо-технічного відділу Грабенко В.П. в ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ" 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 25.06.2018 № 36/20-18: майстер кар’єру Пудла В.M.. 
бригадир Лешенко В.В. в ТОВ "Учбовий Комбінат "ДНІПРОБУД" 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 27.09.2018 № 1087: інженер з охорони праці Гаркуша О.С. в 
НВЦ "Професійна безпека" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Київській області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 20.11.2020 № 81-1121-20: 
бригадир виробничої дільниці Чайковський В.І. в ДП "Запорізький навчально-курсовий 
комбінат" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області, витяг з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.11.2020 № 3056: 
з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" 
пройшли навчання, а саме: начальник виробничо-технічного відділу Грабенко В.П.. 
бригадир виробничої дільниці Чайковський В.І. в ДП "Запорізький навально-курсовий 
комбінат" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області, витяг з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.11.2020 № 3073: майстер кар’єру 
Пудла В.М. в ТОВ "Учбовий Комбінат "ДНІПРОБУД" 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 18.09.2018 № 1036; інженер з охорони праці Гаркуша О.С. в 
НЕЩ "Професійна безпека" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Київській області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 20.11.2020 № 81-1121-20: 
з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки" пройшли 
навчання, а саме: генеральний директор Ватутін І.В. (ТУ група з електробезпеки), 
начальник виробничо-технічного відділу Грабенко В.П. (IV група з електробезпеки) в 
ТОВ "УК "ДНІПРОБУД" та перевірку знань в комісіії 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 16.11.2018 
№ 1326. з допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В: головний 
енергетик Коваль O.A. (V група з електробезпеки) в ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ" 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 29.10.2020 № 36/17-20. з допуском до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В; головний інженер Челтонова Ю.К. 
(V група з електробезпеки) в КП "НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ" ДОР 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 24.06.2019 № 234. з допуском до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В; інженер з охорони праці Гаркуша О.С. (V група з електробезпеки) в 
НВЦ "Професійна безпека" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Київській області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 19.11.2020 № 81-0353ЕЛ-2020. з допуском до роботи в електроустановках напругою
до 1000 В;______________________________________________________________________
з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" пройшли 
навчання, а саме: головний інженер Челтонова Ю.К.. інженер з охорони праці 
Гаркуша О.C.. майстер кар’єру Пудла В.M.. начальник виробничо-технічного відділу 
Грабенко В.П. в НВЦ "Професійна безпека" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Київській області, 
витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 20.11.2020 № 81-1121-20):_____________________________________________________
з питань пожежної безпеки пройшли навчання, а саме: головний інженер 
Челтонова Ю.К.. начальник виробничо-технічного відділу Грабенко В.П. в 
ТОВ "Учбовий Комбінат "ДНІПРОБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань пожежної безпеки учбового комбінату, витяг з протколу від 14.11.2018 № 1306; 
інженер з охорони праці Гаркуша О.С. в НВЦ "Професійна безпека" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки навчального центру, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань від 20.11.2020 № 174-П.

Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про 
призначення відповідальних осіб:_________________________________________________
- Наказом від 01.02.2019 № 3/2 за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки на підприємстві призначено інженера з охорони праці 
Гаркушу О.С.___________________________________________________________________
- Наказом від 01.02.2019 № 3/2 за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання, 
що працює під тиском (ресивер) призначено начальника ВТВ Грабенко В.П.___________
- Наказом від 01.02.2019 № 3/2 за електрогосподарство по підприємству призначено 
головного енергетика Коваль O.A. (V гр. з електробезпеки з допуском до виконання 
робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В).______________________________



Наказом від 01.02.2019 № 3/2 за роботи у вибухопожежонебезпечних
зонах - начальника ВТВ Грабенко В.П. ______

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

На ТОВ "КВАРТТИТ ДМ" створена служба охорони праці, яка діє відповідно до 
"Положення про службу охорони праці ТОВ "КВАРЦИТ ДМ". затвердженого 
наказом від 02.06.2020 № 59. Функції служби охорони праці на підприємстві
ТОВ "КВАРЦИТ ПМ" виконує інженер з охорони праці Гаркуша О.С.______________

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 01.02.2019 № 3/1: Голова комісії - генеральний директор підприємства Ватутін І.В.; 
члени комісії: - гірничий майстер Пудла В.М.. начальник ВТВ Грабенко В.П.. головний
інженер Челтонова Ю.К. ________

На підприємстві розроблені та введені в дію:___________________________________
- Положення про систему управління охороною праці ТОВ "КВАРЦИТ ДМ". 
затверджене генеральним директором від 12.06.2020 № 62. ______
- Положення про службу охорони праці ТОВ "КВАРЦИТ ДМ". затверджене наказом 
від 02.06.2020 № 59. _____________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене наказом від 08.05.2020 № 46. ______
- Положення про організацію робіт з підвищеною небезпекою у ТОВ "КВАРЦИТ ДМ". 
затверджене наказом від 12.06.2020 № 61. _______ __________
- Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною 
небезпекою на ТОВ "КВАРЦИТ ДМ". затверджене генеральним директором у 2015 році. 
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці: Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: 
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві: Журнал обліку видачі інструкцій з охорони 
праці на підприємстві: Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

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: головного енергетика, головного інженера, начальника ВТВ. інженера з 
охорони праці, майстра гірничої дільниці, бригадира на дільницях основного
виробництва та інші. _____

Затверджені наказами інструкції з охорони праці за професіями та видам 
робіт, що затверджені наказом від 02.01.2020 № 1/2: Інструкція з охорони праці 
№ П.01-20 для електрослюсаря чергового і по ремонту устатковання: Інструкція з 
охорони праці № Р.02-20 при роботі з ручним інструментом: Інструкція з охорони праці 
№ Р.03-20 при роботі з електроінструментом: Інструкція з охорони праці № Р.06-20 при 
виконанні робіт в електроустановках: Інструкція з охорони праці № Р. 19-20 при 
експлуатації компресорів: Робоча інструкція електрослюсаря (слюсаря) чергового з 
ремонту устатковання: 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:
- електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустановок Маліцький П.С. 
пройшов навчання, а саме: за професією "електромонтер з ремонту та обслуговуванню 
електроустановок" в ТОВ "УК "ДНІПРОБУД". витяг з протоколу від 04.12.2020 № 1518. 
посвідчення № 13719: з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів".



"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної 
безпеки" (IV група з електробезпеки) в ТОВ "УК "ДНІПРОБУД" 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 01.10.2020 № 1128. з допуском до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В;
- бригадир виробничої діяльності Лешенко В.В. з Законів України "Про охорону праці". 
"Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". "Про об’єкти підвищеної 
небезпеки" в ТОВ "УК "ДНІПРОБУД" 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 27.09.2018 № 1087; з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів". 
"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної 
безпеки" (II група з електробезпеки) в комісії з перевірки знань з питань електробезпеки 
на підприємстві ТОВ "КВАРЦИТ ДМ". п р о т о к о л  від 03.02.2020 № 01: з "Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в комісії з 
перевірки знань з питань електробезпеки на підприємстві ТОВ "КВАРЦИТ ДМ", 
протокол від 08.12.2020 № 09: з питань пожежної безпеки в комісії з перевірки знань з 
питань електробезпеки на підприємстві ТОВ "КВАРЦИТ ДМ". протокол від 08.12.2020
№ 10.__________________________________________________________________________
Усі 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 (протокол 
від 03.02.2020 № 01. протокол від 06.04.2020 № 08. протокол від 06.04.2020 № 05. 
протокол від 06.04.2020 № 6. протокол від 26.05.2020 № 7).__________________________

У ТОВ "КВАРТІИТ ДМ" є в наявності необхідна експлуатаційна документація, 
інструкції з експлуатації на обладнання та устаткування, що використовуються при 
експлуатації машин, механізмів, устаткування 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.____________________
В процесі виробничої діяльності ТОВ "КВАРЦИТ ДМ" експлуатуватиме наступне 
обладнання підвищеної небезпеки, а саме: ________________________
- силовий трансформатор ТМГ-630/10-У1. зав. № 18000000395040. номінальна 
потужність 630 кВА. рік виготовлення 2019. країна виробник -  Україна, м. Запоріжжя. 
ТОВ "ЕЛІЗ" (дозвіл на застосування від 01.06.2013 за № 383.13.23 виданий 
територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Запорізькій області, який діє 
безстроково), на трансформатор в наявності Сертифікат відповідності виданий 
ОСМ ТОВ "ВЕС "УКРЕКСПЕРТИЗА" від 05.03.2018 за № UA.276.064.03-18: силовому 
трансформатору ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" проведено первинний технічний огляд, за 
результатами якого трансформатор знаходиться в технічно справному стані та 
придатний до подальшої експлуатації: _____________________
- силовий трансформатор TM-160/Ю.зав. №951709 номінальна потужність 160 кВт рік 
виготовлення 1973. країна виробник СРСР. КТПГС-17. силовому трансформатору ДП 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" проведено оцінювання (експертне обстеження), за результатами 
якого трансформатор знаходиться в технічно справному стані та придатний до 
подальшої експлуатації; ______ ___________________________



силовий трансформатор ТСШ1-160/15.зав. № 732839 номінальна п о т у ж н і с т ь  160 кВт
рік виготовлення 1970. країна виробник СРСР. КТП-6. силовому трансформатору ДП 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" проведено оцінювання (експертне обстеження! за результатами 
якого трансформатор знаходиться в технічно справному стані та придатний до 
подальшої експлуатації; ______ __________________
- посудина типу РАТ 510. робоче середовище -  повітря, об’ємом 500 л. робочий тиск
11 бар, зав. № 001416. що входить, як ресивер до складу компресора гвинтового моделі
Тісіу-15. рік виготовлення 2019. країна виробник -  Туреччина ; компресор призначений
для виробництва стисненого повітря середнього тиску в різних областях промисловості;
на компресор у складі з посудиною органом з сертифікації ТОВ "ВСЦ "І11ВДЕНТЕСТ"
видано Сертифікат відповідності від 05.03.2019 за № ЦАО.УТ.030502-19: посудині
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" від 26.08.2020 проведено первинний технічний огляд, за
результатами якого подальша експлуатація можлива.________________________________
Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і
устаткування, перевірку повного опору петлі фаза-нуль ізоляції устатковання
на виробничих дільницях виконано фахівцями електротехнічної лабораторії АТ "НЗФ"
ЦМП. яка має Дозвіл на експлуатацію технологічного електрообладнання напругою
понад 1000 В (до 90 кВ включно) №0507.16.12. декларацію відповідності матеріально-
технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці щодо випробування
матпин. механізмів. устаткування підвищеної небезпеки. зареєстровану у
територіальному органі Держпраці від 25.11.2020 № 1392.20.12 та свідоцтво засвідчення
електротехнічної лабораторії від 03.07.2020 № ПЧ 06-2/614-2020 щодо відповідності
вимогам ДСТУ ІБО 10012:2005. видане ДП "Дніпростандартметрологія".
Електротехнічна лабораторія ЧП «Макроден» Свідоцтво № ПЧ 06-2/160-2018 видане ДП
"Дніпростандартметрологія". Дозвіл № 734.13.30 діє до 16.07.2023 року. Виданий
Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки
України.________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Всі працівники підприємства ТОВ "КВАРЦИТ ДМ" забезпечені спецодягом.

спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог
НПАОП 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 "КВАРЦИТ ДМ". що зайняті на роботах 

підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 
медичний огляд., в КП "Васильківська ЦРЛ" ДОР. 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 труда і виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аварій у ТОВ "КВАРЦИТ ДМ" на 2020 рік".

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 "КВАРЦИТ ДМ":___________________________________________________________



- 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 "КВАРТЩТ ДМ" 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 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями. 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 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
гірничодобувної промисловості. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з 
питань охорони праці підприємства. 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. 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
_____У ТОВ "КВАРТЩТ ДМ" є кабінет 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 "КВАРЦИТ ДМ" 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 матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)
І.В. Ватутін

ІО 4L___.ЩО?.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці _______20^ ^  р. № , ^ 2 ^  <?£<



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.
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