
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИВСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ________
«МЕНГІРБУД» 49106, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Новорічна, буд.47, кв. 59________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
код платника податків згідно з ЄДРПО 37806772, Куценко Денис Ігорович, +38 (067) 565-56-28_ 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
e-mail: concrete.dp.ua@gmail.com________________________________________________________

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;

роботи виконуються на об'єктах замовників згідно договорів підряду по всій Україні___________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,
договір не укладався_____________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______ 14.12.2020р
(дата проведення аудиту)

Я, Куценко Денис Ігорович____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; зберігання балонів із зрідженим, стисненим 
газом (пропан-бутан, кисень технічний); зварювальні роботи_________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

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

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

кількість робочих місць -  11, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  7
кількість робочих місць, у тому числі тих,

mailto:concrete.dp.ua@gmail.com


на об'єктах замовників згідно договорів підряду по всій Україні, на виробничній базі м.Дніпро, вул. 
Янгеля 27________________________________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки та за стан умов та безпечну організацію праці в цілому ТОВ «МЕНГІРБУД» 
наказом №02-ОП від 03.01.2020р. покладено на директора ТОВ «МЕНГІРБУД» Куценка Дениса 
Ігоровича.________________________________________________________________________________

Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ»», перевірка знань комісією 

Головного управління Держпраці у Запорізькій області:________________________________________

Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки 
виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики 
професійних захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (витяг з протоколу №19-129 від 
02.12.2019р.)

Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області:___________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила з охорони праці при виконанні робіт на висоті» (витяг з протоколу 
№1473 від 03.12.2019р.);____________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (витяг 
з протоколу №1432 від 25.11.2019р.);_________________________________________________________

НПАОП 40.1.-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (розділ 
4, п.1), «Законодавство про охорону праці» (IV група з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу 
№1458 від 29.11.2019р.);____________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (витяг з протоколу №1397 від 19.11.2019р.);

НПАОП 0.00-1-80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з протоколу №1514 від 16.12.2019р.);

НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ та організацій (витяг з протоколу №1532 від 19.12.2019р.).__________________

За безпечне виконання робіт по підрозділам, а саме___________________________________________

- Відповідальним за безпечне проведення робіт на висоті -  наказом № 07-РП від 03.01.2020р., 
призначено виконавця робіт Колісниченка Михайло Петровича, який пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:

Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 
«Про об'єкти підвищенної небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів (витяг 
з протоколу №1449 від 28.11.2019р.);



НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила з охорони праці при виконанні робіт на висоті» (витяг з протоколу 
№1473 від 03.12.2019р.);____________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (витяг 
з протоколу №1432 від 25.11.2019р.);_________________________________________________________

НПАОП 40.1.-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (розділ 
4, п. 1), «Законодавство про охорону праці» (IV група з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу 
№1458 від 29.11.2019р.);____________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (витяг з протоколу №1397 від 19.11.2019р.);____________________________________________

НПАОП 0.00-1-80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з протоколу №1514 від 16.12.2019р.);

НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ та організацій (витяг з протоколу №1532 від 19.12.2019р.).__________________

- Відповідальним за безпечне проведення зварювальних робіт та зберігання балонів із 
зрідженим газом -  наказом № 07-РП від 03.01.2020р., призначено виконавця робіт Масліченка 
Володимира Анатолійовича, який пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД», 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 
«Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів (витяг з 
протоколу №1449 від 28.11.2019р.);

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила з охорони праці при виконанні робіт на висоті» (витяг з протоколу 
№1473 від 03.12.2019р.);____________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (витяг 
з протоколу №1432 від 25.11.2019р.);_________________________________________________________

НПАОП 40.1.-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (розділ 
4, п.1), «Законодавство про охорону праці» (IV група з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу 
№1458 від 29.11.2019р.);____________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (витяг з протоколу №1397 від 19.11.2019р.);

НПАОП 0.00-1-80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з протоколу №1514 від 16.12.2019р.);

НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ та організацій (витяг з протоколу №1532 від 19.12.2019р.).

- Відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства - наказом № 
07-РП від 03.01.2020р., за збереження та справність електроінструменту - наказом № Р8-ОП від 
03.01.2020р., призначено виконавця робіт Перездрієнко Віталій Валерійович, який пройшов навчання 
в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області:



Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 
«Про об'єкти підвищенної небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів (витяг 
з протоколу №132 від 06.02.2020р.);_________________________________________________________

НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) (витяг 
з протоколу №292 від 19.05.2020р.);_________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила з охорони праці при виконанні робіт на висоті» (витяг з протоколу 
№249 від 04.03.2020р.);____________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (витяг 
з протоколу №200 від 24.02.2020р.);_________________________________________________________

НПАОП 40.1.-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (розділ 
4, п.1), «Законодавство про охорону праці» (IV група з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу 
№196 від 21.02.2020р.);_____________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (витяг з протоколу №264 від 10.03.2020р.);___________________________________________

НПАОП 0.00-1-80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з протоколу №310 від 20.05.2020р.);

НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ та організацій (витяг з протоколу №224 від 27.02.2020р.).

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

У відповідності до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом № 02-РП 
від 03.01.2020 р., функції служби охорони праці покладенні на директора Куценка Д.І. за 
сумісництвом; наказом № 01-ОП від 03.01.2020р. затверджено та введено в дію: «Положення про 
систему управління охороною праці», «Положення про службу охорони праці», «Положення про 
порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці», «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту», «Порядок проведення медичних оглядів у працівників підприємства», 
«Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників», «Програма первинного 
інструктажу з охорони праці для працівників»; наказом № 13-ОП від 03.01.2020р. затверджено та 
введено в дію «Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки на будівельному 
майданчику»; наказом № 15-ОП від 03.01.2020р. затверджено та введено в дію «Норми видачі 
робочим і посадовим особам, яким видається безкоштовно спеціальний одяг, спеціальне взуття та 
інші засоби індивідуального захисту» та створено комісію з приймання і перевірки спеціального 
взуття, спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту, що надходять на. пі дприємство,
на відповідність вимогам нормативних документів__________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Наказом від 03.01.2020р. № 05-РП затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам 
робіт, а саме:
№001 -  ІОП для арматурника; №002 -  ІОП для бетоняра; №003 -  ІОП для електрозварника ручного 
зварювання; №008 -  ІОП при роботі з електрифікованим інструментом; №009 -  ІОП при роботі з 
пневматичним інструментом; №010 -  ІОП при монтажі-демонтажі устаткування підвищеної 
небезпеки; №011 -  ІОП при експлуатації та зберіганні балонів із зрідженим, вибухонебезпечним 
газом; №012 -  ІОП при зведенні, монтажі і демонтажі будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 
частин; №014 -  ІОП при виконанні робіт на висоті; №015 -  ІОП при проведенні вогневих робіт 
(зварювальні, газополум’яні, наплавні роботи); №016 -  Інструкція з пожежної безпеки; №020 -  ІОП 
при монтажі бетонних та залізобетонних конструкцій; №024 -  ІОП при використанні драбин; №025 -



помостах; №048 - ІОП для монтажників сталевих і залізобетонних конструкцій; №055-ІОП для 
електрогазозварника._______________________________________________________________________

Інформація про медичний огляд працівників: наказом № 14-ОП від 03.01.2020р. організовано 
первинний медичний огляд працівників, медичні довідки від 03.02.2020р. та про проведення 
обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних та наркологічних оглядів, про проведення 
психофізіологічних експертиз працівників для виконання робіт із підвищеної небезпеки та тих, що 
потребують профдобору (роботи пов’язані з підйомом на висоту)._______________________________

Наказом № 16 від 03.01.2020р. затверджені і введені в дію посадові інструкції.____________________

Наказом № 1-ОП від 03.01.2020р. затверджено Положення про проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці. Створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
наказ № О6-ОП від 03.01.2020р. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних 
нормативно-правових актів комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області.______________________________________________________

Наказ № 05-ОП від 03.01.2020р. про проведення повторного інструктажу з охорони праці на 
підприємстві у 2020р. Працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці у відповідності 
до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці: вступний інструктаж, повторний 
інструктаж, позаплановий інструктаж, цільовий інструктаж по затвердженим 
програмам.

Голова комісії: директор ТОВ «Менгірбуд» - Куценко Д.І., пройшов перевірку знань курсу 
«Загальний курс охорони праці» комісії з перевірки знань з питань охорони праці Державної служби 
України з питань охорони праці (витяг з протоколу №19-129 від 02.12.2019р.), навчання у ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД». На підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників 
підприємства з питань охорони праці, наказ від 03.01.2020р. № 06-ОП. До складу комісії входить: 
голова комісії - директор ТОВ «Менгірбуд» - Куценко Д.І., члени комісії: виконавець робіт 
Масліченко В.А., виконавець робіт Бєльков К.В., пройшли перевірку знань курсу «Загальний курс 
охорони праці» комісії з перевірки знань з питань охорони праці Державної служби України з питань 
охорони праці (витяг з протоколу №1449 від 28.11.2019р.), навчання у ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД». Навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального 
курса «Охорона праці» та нормативно-правових актів діючих на підприємстві, а саме: Закон України 
«Про охорону праці» (ЗУпОП), «Кодекс законів про працю України» (КЗпПУ), «Правила пожежної 
безпеки України» (ИИБУ), Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» (ЗУЗДСС), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила з охорони праці при виконанні робіт на 
висоті», 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», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
України» (розділ 4, п.1), НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1-80-18 «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнанння».

Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань з питань охорони праці у 
відповідності до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці.
Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» присвоєно 
професію бетоняр:
- Фішер А.В. - номер кваліфікаційного посвідчення №11931 від 05.08.2019р.;



- Потаєв В.О. - номер кваліфікаційного посвідчення №11932 від 05.08.2019р.;_____________________
- Леонтьев М.Л. - номер кваліфікаційного посвідчення №11928 від 05.08.2019р.;__________________
- Василенко Є.Г. - номер кваліфікаційного посвідчення №11933 від 05.08.2019р.;__________________
- Бойко І.М. - номер кваліфікаційного посвідчення №11929 від 05.08.2019р.;______________________
професію арматурник:______________________________________________________________________
- Сідак Є.В. - номер кваліфікаційного посвідчення №206 від 08.09.2018р.;________________________
Протокол атестаційна комісія зварників ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж»:______________________
- Сідак Є.В. -  допущений до ручного зварювання покритим електродом сталевих конструкцій 
несучих і огороджуючих конструкцій кваліфікаційне посвідчення №39-ДН-58, протокол № 40 від
10.03.2020р.,_______________________термін_______________________дії_______________________до
10.03.2022р.;____________________________________________________________________
- Сідак Є.В. -  допущений до газового зварювання кваліфікаційне посвідчення №40-ДН-58, протокол
№__________ 41__________ віз__________ 10.03.2020р.,__________ термін__________ дії__________ до
10.03.2022р.;________________________________________________
Рішенням державної кваліфікаційної комісії ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» 
присвоєно професію газозварник:____________________________________________________________
- Сідак Є.В. - номер кваліфікаційного посвідчення №12632 від 19.11.2018р.;_______________________
професію електрогазозварник:_______________________________________________________________
- Коваленко С.В. - номер кваліфікаційного посвідчення №12631 від 19.11.2018р.;_________________
професію стропальник:______________________________________________________________________
- Коваленко С.В.- номер кваліфікаційного посвідчення № 2393 від 19.11.2018р.;__________________
Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» 
присвоєно професію газорізальник:__________________________________________________________
- Леонтьев М.Л. - номер кваліфікаційного посвідчення №02578-П від 26.03.2019р.;________________
Всі працівники засвоїли програму вступного інструктажу, комісією підприємства проведено 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил з охорони праці 
при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями», НПАОП 0.00-1-80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнанння», НПАОП 0.00
1.81-18 «Правил охорони праціпід час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та інструкцій 
з охорони праці, що діють на підприємстві в межах виконуваних робіт протоколи № 2, №3 від 
13.01.2020р., протокол №6 від 30.01.2020р., НПАОП 40.1.-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), (II -  III група з електробезпеки до 1000В, 
протокол №3ЕБ від 17.01.2020р..
На підприємстві наказом № Р1-ОП від 03.01.2020р.введено в дію Положення про порядок навчання 
та перевірки знань з охорони праці, затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони 
праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства: вступний інструктаж, первинний інструктаж, позаплановий інструктаж, повторний 
інструктаж, цільовий інструктаж. Затверджені програми з проведення усіх видів інструктажів. 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Є необхі дна нормативно-технічна документація та розроблено технологічні карти на виконання робіт 
підвищеної небезпеки. В наявності експлуатаційна документація на обладнання, устаткування, 
машини, механізми, відповідні схеми, керівництва з експлуатації, в тому числі та ща 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки -  що декларується. Договір на 
постачання газових балонів із киснем газоподібним, зварювальною сумішшю, вуглекислотою, 
ацетиленом, аргоном) №1/1302-20 від 13.02.2020р. із ТОВ ФІРМА «КРІОГЕНСЕРВІС», які мають 
відповідний Дозвіл № 4419.19.32 від 16.10.2019р. на виконання робіт підвищеної небезпеки в т.ч. 
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування технологічного устатковання 
посудин, що працюють під тиском понад 0,05МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива; заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн 
та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом,



виданого Головним управлінням Держпраці у Київській області: термін дії 16.10.2024р.: Договір
№2/20 від 09.01.2020р. з ТОВ «КРІОГЕН ЛТД» які мають відповідний Дозвіл № 1123.19.12 від 
30.10.2019р.; термін дії до 30.10.2024р. Усі засоби виробництва проходять перевірку та опосвідчення 
відповідно вимог нормативно-правових актів: пояс запобіжний типу 1Ш1-Г, зав.№ 008009, дата 
випуску 09.2018р. -  1од., 1Ш1-Г, зав.№ 007591, дата випуску 05.2018р. -  1од. (Акт випробування 
обладнання № 2812.20/1П від 28.12.2020р. з висновком «придатні для подальшої експлуатації», 
виданого ФОП «ПАВЛОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ»;

Електроінструмент: зварювальний інвентор, перфоратор, відбійний молоток, фен промисловий, 
пилка дискова (протоколи №906, №905 від 16.01.2020р. з висновком «придатні для подальшої 
експлуатації», виданого електротехнічною лабораторією КП «Дніпровський електротранспорт» 
ДОР). Газозварювальне обладнання: редуктори, горілки, різаки, шланги, проходять перевірку та 
випробування відповідно до вимог нормативно-правових актів. Зберігаються балони із зрідженим 
газом у спеціально обладнаному окремому приміщенні (металева решітка із навісом) та на 
охороняємій території, що унеможливлює вільний доступ. Кисневі балони зберігаються окремо від 
інших балонів. Усі балони мають захисні ковпаки.

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно норм 
видачі. Наказом № 15-ОП від 03.01.2020р. на підприємстві створено комісію з прийому, видачі та 
проведення випробувань засобів індивідуального захисту. Зберігання засобів захисту організовано 
відповідно до вимог заводів виготовлювачів. Робітники підприємства забезпечуються спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог 
Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці, затверджених Наказом Міністерства соціальної 
політики України 29 листопада 2018 року № 1804, Господарського кодекса України, законах 
України «Про охорону праці» (для всіх працівників: костюм бавовняний - на 12міс., брюки бавовняні
-  на 12міс, черевики шкіряні -  на 12 міс., в зимовий період куртка, брюки утеплені - на 36 міс., 
напівчоботи утуплені -  на 48міс., рукавиці, захисні окуляри, захисні каски, сигнальні жилети -  до 
зносу; для електрозварника ручного зварювання: костюм брезентовий (для зварника) -  на 12 міс., 
черевики шкіряні -  на 12 міс., рукавиці краги, брезентові -  на 1міс., щиток захисний -  до зносу., в 
зимовий період куртка, брюки утеплені з вогнезахисним просочуванням - на 36 міс., напівчоботи 
утуплені -  на 48міс., додатково: окуляри захисні -  до зносу). Засоби індивідуального захисту 
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761, «Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності». Облік (видача) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв ведеться на 
підприємстві згідно встановленої Типової форми № МТТТ-6 Затвердженою наказом Мінстату України 
від 22.05.96 р. № 145 в Особових картках.

На. підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під час приймання на 
роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) у 
КНП «ЛТТПМСД №10» ДМР.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі:
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Закон України «Про охорону праці», «Про об'єкти підвищеної_____ небезпеки»,
НПАОП 0.00-2.01-02 Перелік робіт з підвитттенною небезпекою, НПАОП 0.00-1.15 Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 40.01-1.21-98 Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під
час експлуатації_____ вантажопідіймальних кранів, НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони
праці пі д час роботи з інструментом та пристроями, Мінімальні вимоги_____ безпеки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2008-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19


безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 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 з питань охорони праці, НПАОП 0.00- 
4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. НПАОП 0.00-6.03-93 
Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві, 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-7.11-12 
Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.______________

Наказом №1/01 від 03.01.2020р.. відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію фонду 
нормативно-правових актів з охорони праці покладено на директора Куценко Д.І. Ведуться: журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці; журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві; 
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; журнал реєстрації інструктажів з 
питань пожежної безпеки: журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту і 
допоміжного обладнання; журнал перевірки знань з електробезпеки; журнал обліку та зберігання 
засобів захисту; журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасного випадку; журнал огляду газового 
обладнання і шлангів; журнал реєстрації наряд-допусків; журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами і розпорядженнями; журнал наряд-допусків на виконання будівельних робіт з підвищеною 
небезпекою; журнал обліку і зберігання засобів захисту; журнал приймання та огляду риштувань та 
помостів та ін._____ _________ ______ ________________ _________ _____________________

На підприємстві у наявності необхідна навчально-методична література та наглядні посібники. Є 
необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою 
Інтернету та друкованих видань._____________________________________________________________

29 грудня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці у /  20*^ р. № /с& ______ .

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.

(підпис)

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.

і Головне управління Держпраці

у Д*-

ІЗ Ш Зі іїгож


