
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ___________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХМАІНВЕСТ»________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________________ 49052. м. Д н і п р о ,  в у л .  Челябінська, буд.1________________
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 32139706
КОД ЗГІДНО З t  Д і ”11U У

Директор СОЛОВ’ЯНОВ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

тел. (056) 797-49-95, (050) 340-33-80 techmontag@,email.ua
. 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;

_______________ Роботи виконуються на об’єктах замовників по 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 договір не укладався

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__________________

аудит не проводився________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Солов’янов Валерій Анатолійович
----------------------------------------- $  (прізвище, ім'я та по оатькові керівника юридичної осоои

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
1. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки._______________________________
2. Зберігання балонів, контейнерів та інших ємностей із стисненим, зрідженим,__________
вибухонебезпечним та інертним газом (аргон, двоокис вуглецю, суміш зварювальна).
3. 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,



Кількість робочих місць: 46, в тому числі 32 на яких існує ризик виникнення травм._____
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

До складу TOB «ТЕХМАІНВЕСТ» входить 7 відділів (відділ кадрів, відділ охорони праці, 
відділ інформаційних технологій, адміністративно - господарський відділ, інженерно- 
технічний відділ, відділ продажу, відділ технічного контролю), 3 виробничі дільниці і 
бухгалтерія. Кількість будівель і споруд (приміщень) -  4 , виробничих об’єктів (відділів,
дільниць -1 1 ._______________________________________________________________________

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

Інші відомості

Директор ТОВ «ТЕХМАІНВЕСТ» Солов’янов В.А. пройшов навчання у ТОВ

УКК «ПРОФІ-ЛАЙН» (м. Дніпро) і перевірку знань комісіями, створеними на підставі наказу

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:____________________________
з Загального курсу охорони праці (витяг з протоколу № 172 від 22.07.2020 р.); ПБЕЕС, 
ГІТЕЕС - IV група з електробезпеки до 1000 В (витяг з протоколу № 158 від 16.07.2020 р.); 
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (витяг з протоколу № 18 від
10.07.2020 р.).________________________________________________________________________

Інженер з охорони праці Салогуб В.І. пройшов навчання в ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області: знання законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 
(витяг з протоколу № 108-19 від 26.11.2019 р.); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» - IV група з електробезпеки до 1000 В (витяг з протоколу № 
108-19 від 26.11.2019 р.); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» (витяг з протоколу № 108-19 від 26.11.2019 р.; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 
108-19 від 26.11.2019 р.): НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» (витяг з протоколу № 108-19 від 26.11.2019 р.); НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (витяг з 
протоколу № 103-19 від 07.11.2019 р.); НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» у ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН» (м. Дніпро) і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з
протоколу № 34 від 07.09.2020 р.)._____________________________________________________

Начальники виробництв Баєв Ю.Е., Матлак П.В., Переверзєв В.В. пройшли навчання у ДП 
«ДНКК «МОНОЛІТ» (м. Дніпро) і перевірку знань комісіями, створеними на підставі наказів 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: знання законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу № 969 від 29.08.2018 р.); ПБЕЕС - IV група 
з електробезпеки до 1000 В, витяг з протоколу № 949 від 22.08.2018 р.; НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні» в обсязі програми навчання з питань пожежної безпеки
у посадових осіб і фахівців, витяг з протоколу № 547 від 28.05.2019 р.__________________ ^

Майстри Мироненко В.Г., Пінчук О.Ф. пройшли навчання у ТОВ УКК «ПРОФІ-ЛАЙН» 
(м. Дніпро) і перевірку знань комісіями, створеними на підставі наказів Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області: знання законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», законодавства України про працю, 
витяг з протоколу № 146 від 08.07.2020 р.; 11БЕЕС, Ш ЕЕС - IV група з електробезпеки до
1000 В, витяг з протоколу № 158 від 16.07.2020 р.; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної



безпеки в Україні» в обсязі програми навчання з питань пожежної безпеки у посадових осіб і 
фахівців, витяг з протоколу № 18 від 10.07.2020 р.;_______________________________________

Наказом по підприємству № 14-П від 07.09.2020 р. призначені відповідальними за 
організацію і безпечне виконання робіт на висоті на дільницях: начальники виробництв Баєв
Ю.Е., Матлак П.В., Переверзєв В.В.____________________________________________________

Наказом по підприємству № 18-П від 10.09.2020 р. начальники виробництв Баєв Ю.Е., 
Матлак П.В., Переверзєв В.В. призначені відповідальними за безпечне виконання
зварювальних робіт, а також за правильну експлуатацію зварювального обладнання._________

Наказом по підприємству № 17-П від 11.09.2020 р. призначено відповідальним за безпечне 
зберігання балонів із стиснутим, зрідженим та інертним газами начальника виробництва
Матлака П.В._______ ________________________________________________________________

Наказом по підприємству № 12-П від 05.09.2020 р. начальники виробництв Баєв Ю.Е., 
Матлак П.В., Переверзєв В.В. призначені відповідальними за безпечне виконання робіт, а 
також за правильну експлуатацію підлеглими працівниками виробничого обладнання,
інструменту і пристосувань. _____________________________________________________

Наказом по підприємству № 15-П від 08.09.2020 р. призначено відповідальним за 
збереження та справність ручного електроінструмента начальника виробництва Переверзєва 
В.В._____________

Наказом по підприємству № 13-П від 06.09.2020 р. призначено відповідальним за 
забезпечення безпечної експлуатації електрогосподарства та утримання його у справному 
стані начальника виробництва Переверзєва В.В._________________________________________

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

Наказом по підприємству № 28/01/2 від 28.01.2020 р. створена служба охорони праці. 
Наказом по підприємству № 28/+01/1 від 28.01.2020 р. затверджено Положення про службу 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці 
Салогуба В.І._________ _______________________________________________________________

Наказом по підприємству № 10-П від 03.09.2020 р. введено у дію Положення про 
систему управління охороною праці та Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці.______________________________________________

18.02.2019 р. введено у дію Положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці.____________________________________________

18.02.2020 р. введено у дію Положення про комісію з питань охорони праці.__________
11.02.2020 р. затверджено Програму вступного інструктажу з охорони праці та 

Перелік питань первинного інструктажу з охорони праці.______________________________
11.03.2020 р. затверджено Перелік професій та посад працівників, які звільняються 

від повторного інструктажу з охорони праці, Перелік робіт підвищеної небезпеки та 
Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування, Перелік 
інструкцій з охорониупраці.

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№ 11-П від 04.09.2020 р.). Голова комісії -  директор ТОВ «ТЕХМАІНВЕСТ» Солов’янов В.А., 
та члени комісії: інженер з охорони праці Салогуб В.І., начальники виробництв Баєв Ю.Е.,
Матлак П.В., Переверзєв В.В.__________________________________________________________

Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Робітники підприємства, 
пройшли перевірку знань відповідно до інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві.

Наказом № 20-П/1 від 27.10.2020 р. на підприємстві розроблені згідно НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та введені в дію інструкції з охорони 
праці за професіями та видами робіт, у т.ч. Інструкція № 4 з охорони праці для



електрогазозварників, Інструкція № 5 з охорони праці для слюсарів із складання металевих
конструкцій, Інструкція № 7 з охорони праці для електромеханіків торговельного та 
холодильного устаткування, Інструкція № 8 з охорони праці для налагоджувальників 
технологічного устаткування, Інструкція № 10 з охорони праці під час роботи ручним 
електроінструментом, Інструкція № 11 з охорони праці під час експлуатації балонів із 
стисненими, зрідженими і інертними газами. Інструкція № 12 з охорони праці під час 
виконання робіт на висоті. Інструкція № 13 з охорони прані під час роботи з абразивним
інструментом, Інструкція з надання першої долікарської допомоги потерпілим._____________

Працівники, які виконують зварювальні роботи мають спеціальну освіту та II групу з 
електробезпеки (Іванченко Д.С. пройшов навчання за професією електрогазозварника у 
Вищому професійному училищі № 17 м. Дніпро у 2016 році (диплом К16 № 037137 виданий 
21.06.2016; протокол № 5 від 18.09.2020 р.), Перетятько О.М. пройшов навчання за професією 
електрогазозварника у Дніпродзержинському центрі підготовки та перепідготовки робітничих 
кадрів будівництва та автотранспорту у 2015 році (диплом К15 № 072783 виданий 30.06.2015; 
протокол № 8 від 02.10.2020 р.). Перов Д.В. пройшов навчання за професією 
електрогазозварника у Вищому професійному училищі № 17 м. Дніпропетровськ у 2003 році 
(диплом НР № 21639276 виданий 26.06.2003; протокол № 9 від 16.10.2020 р.), Герасимовський 
І.О. пройшов навчання за професією електрозварника ручного зварювання у Професійно- 
технічному училищі № 12 м. Дніпропетровськ у 2001 році (диплом НР № 15094332 виданий 
27.06.2001; протокол № 7 від 23.09.2020 р.,), Даниленко В.В. пройшов навчання за професією 
електрозварника ручного зварювання у Професійно-технічному училищі № 36 м. Кривий Ріг у
1987 році (диплом НР № 47665186 виданий 30.10.2014; протокол № 7 від 23.09.2020 р.).______

Безпека працівників при виконанні робіт та попередження аварійних ситуацій
забезпечується:_________

розробленими, затвердженими та введеними в дію необхідними Положеннями з питань
охорони праці;____ _________________________________________________________________

розробленими інструкціями, що діють у межах підприємства та встановлюють правила 
виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих 
приміщеннях, на робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці; 

розробленими і реалізованими комплексними заходами для досягнення встановлених
нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;________________________________

впровадженими прогресивними технологіями, досягненнями науки і техніки, засобами 
механізації та автоматизації виробництва, вимогами ергономіки, позитивному досвіду з
охорони праці тощо;_________

належним утриманням будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування,
моніторингом за їх технічним станом;__________________________________________________

здійсненням профілактичних заходів щодо усунення причин, які можуть призвести до 
нещасних випадків та професійних захворювань;

проведенням аудиту охорони праці, лаЬораторних досліджень умов праці, оцініш 
технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на 
відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що 
визначаються законодавством, та за їх підсумками вживати заходів до усунення небезпечних і
шкідливих для здоров'я виробничих факторів;___________________________________________

здійсненням контролю за додержанням працівником технологічних процесів, правилам 
поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, 
використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно
до вимог з охорони праці;_____________________________________________________________
пропагандою безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони

праці.________ _______________________________________________________________________
Під час укладання трудового договору працівника інформують під розпис про умови праці 

та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які 
ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства.



Все наявне обладнання забезпечене експлуатаційною документацією. _______ ____________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань (за необхі лності) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників.___________________________

Працівники ТОВ «ТЕХМАМОНТАЖ» забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, захисними 
окулярами, лицьовими щитками, рукавичками, які були придбані у січні 2020 року). При 
виконанні робіт на висоті застосовуються засоби індивідуального захисту - пояси запобіжні, 
каски. Пояси запобіжні: лямковий ПП-2ЖЗС №№ 2. безлямкові ПП-1АЗС №№ 178, 179 
відповідають вимогам стандартів та технічним умовам та пройшли випробування, згідно 
вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(протокол випробування №■ 254 від 22.10.2019 КП «Міськсвітло» ДМР). Каски захисні 
відповідають вимогам ГОСТ 12.4.128-83, ГОСТ 12.4.087-84, ГОСТ12.4.091-80. Ведеться 
журнал обліку та зберігання засобів захисту. Заведені картки видачі засобів захисту._________

засобів індивідуального захисту

Підприємством укладений договір № 26/15 від 01.01.2015 р. на поставку промислових газів 
у балонах з ТОВ «Кріоген ЛТД». Балони з газами зберігаються в умовах, які відповідають 
вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працюює під тиском». Заповнені і порожні балони зберігаються окремо.___________________
Для виконання зварювальних робіт використовуються інвертори (Kende-285, 
W.MasterTig200C, SSVA-180-P, ExpertTig-250 та інші), які забезпечені експлуатаційною 
документацією. Зварювальне обладнання напівпровідникове (відсутні первинна та вторинна 
обмотки), тому виміри опору ізоляції і випробування підвищеною напругою не проводяться.

Перелік нормативно-правових документів з охорони праці, що діють у ТОВ 
«ТЕХМАМОНТАЖ»: Закон України «Про охорону праці»; «Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки», затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 
1107; «Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників», затверджений 
Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», 
затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 p.; НПАОП 0.00- 
4.21-04 «Типове положення про службу 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- 
6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону 
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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила 
улаштування електроустановок» (ПУЕ); НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском, НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні»; НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони 
праці підприємства».___________________________ _____________________________________



Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових
актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.___________________________

У TOB «ТЕХМАІНВЕСТ» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером, навчальними 
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними 
міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних 
комп’ютерів, необхі дними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників 
з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці. 

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

В.А. Солов’янов 
(ініціали та прізвище)

nZf /А  _ 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці У/ 20^  р. № _______ .
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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
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