
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВА РИ С ТВО  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІД П О ВІД А Л ЬН ІС ТЮ  
«С ТА РВІС », Україна, 496 0 0 . Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, В У Л И Ц Я  ПАНІКАХИ. бу
динок 2, корпус 12; СДРП О У 4 1 9 3 0 2 5 8 , _______________________

(для ю ри ди чної особи : найм енування ю ридичної особи , м ісц езнаходж ення, код  згід н о  з Є Д Р П О У ,

ТА РА ТУ ТА  М АКСИ М  П ЕТРО ВИ Ч, + 3 8 0 9 8 7 6 5 2 4 2 0 , starvis@ukr.net____________________________
прізвищ е, ім'я та  по батькові керівника, номер телеф ону, тел еф аксу , адреса ел ектронн ої пош ти;

для ф ізичної особи -  підприємця: прізвищ е, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 

місце прож ивання, реєстраційний номер обл іково ї картки платника податків , номер тел еф он у, тел еф аксу , адреса електронної пош ти;

_________________________________________ на території України_________________________________________
місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатац ії (застосування)м аш ин, м ехан ізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відш кодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності_______

(найм енування стр ахово ї компанії,

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

строк д ії стр ахового  полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____________________________________________ 10.12 .2020 р._____________________________________________

(дата проведення ауди ту)

Я, Т А Р А ТУ ТА  М АКСИ М  П ЕТРОВИ Ч______________________________________________________________ •
(прізви щ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи 

або ф ізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:
- Роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3 метра;
- Зварювальні роботи;
- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку вида
чі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- устатковання напругою понад 1000В  (до 10 кВ включно) (електричне устатковання елект
ричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання);

- вантажопідіймальні крани та машини, підйомники;
- Роботи, що виконую ться за допомогою механічних підіймачів;
- Газополум’яні роботи;______________________________________________________________________________

(най м енування виду робіт підви щ еної небезпеки

- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що 
є ємностями для газового моторного палива, а саме:
- балон із стисненим газом (кисень технічний). З од.. Україна;
- балон із зрідженим газом (сумішшю пропану технічного і бутану технічного), 3 од., Україна;

та/аоо маш ин, м ехан ізм ів, устатко ван н я  підвищ еної ііеоезпеки, тип аоо марка (за наявності) номер партіОЯТа"6ііг0Т0влЄнн'яГкрЯінЯ 

походж ення, які ви коную ться  та/або експ л уатую ться  (засто со вую ться) без отримання відп овідн ого  дозволу,

mailto:starvis@ukr.net


На підприємстві працюють 9 особи, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  5 осіб._____________________________________________________________________________________

кіл ьк ість  робочих місць, у  том у числі ти х на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм.

Офісне приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 12-К, _______
(договір оренди приміщення № 3-01 .07/20  від 01 .07 .2020  р. з ТО В  «М Л  Ф ІД Е С ») ________

б удівел ь і сп оруд (прим іщ ень), виробничих об 'єктів  (ц ех ів , д ільни ц ь, структурни х підрозділів)

Інші відомості:
Накази з охорони праці:
наказ № 05-оп від 1 1 .1 1.2020р. «Про перегляд, затвердження та введення в дію  положення про 
службу охорони праці, положення про систему управління охороною праці, положення 
про порядок організації навчання і перевірки знань з охорони праці, положення про роботу 
уповноважених трудового колективу»:
наказ № 06-оп від 1 1 .1 1.2020р. «Про призначення комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці»;
наказ № 07-оп від 1 1 .1 1.2020р. «Про створення служби охорони праці на підприємстві»; 
наказ № 08-оп від 1 1 .1 1.2020р. «Про забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами 
індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами»;
наказ № 09-оп від 11 .11 .2020р. «Про обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій»; 
наказ № 10-оп від 1 1 .1 1.2020р. «Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки»; 
наказ № 11-оп від 1 2 .1 1.2020р. «Про призначення відповідального за випробування, 
забезпечення, збереження і справність засобів індивідуального захисту»; 
наказ № 12-оп від 1 2 .1 1.2020р. «Про розробку та затвердження посадових інструкцій та інстру
кцій з охорони праці» (додаток № 1):
наказ № 13-оп від 1 2 .1 1.2020р. «Про призначення відповідального за збереження та утримання 
в справному стані електроінструменту»;
наказ № 14-оп від 1 2 .1 1.2020р. «Про призначення відповідальних осіб за виконання робіт під
вищеної небезпеки»;
наказ № 15-оп від 1 3 .1 1.2020р. «Про створення комісії з приймання і перевірки 313. що 
надходить на підприємство»;
наказ № 16-оп від 1 3 .1 1.2020р. «Про надання права видачі наряд-допуску»; 
наказ № 17-оп від 13 .11 ,2020р. «Про допуск електрогазозварників до самостійної роботи». 
наказ № 18-оп від 1 3 .1 1.2020р. «Про призначення відповідального за безпечне виконання 
газополум’яних робіт»;
наказ № 19-оп від 1 3 .1 1.2020р. «Про призначення відповідального за огляд та випробування 
гумотканевих рукавів, виконання перевірок на газову щ ільність різаків, пальників, рукавів, 
безпечну експлуатацію газозварювальної та газорізальної апаратури, організацію безпечного 
виконання газополум’яної обробки металів»;
наказ № 20-оп від 1 3 .1 1.2020р. «Про призначення відповідального за безпечну експлуатацію по
судин, що працюють під тиском»

Директор Таратута-М .П., майстер Соломатін A.A ., майстер Соломатін Е.А. пройшли навчання 
в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охорону праці, ос
новні положення Закону України «Про охорону праці», «загальнообов’язкове державне соціа- 
льне страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами України. Законодавство України про 
працю. Витяг з протоколу № 242 від  05 .02 .2020  р.:

Директор Таратута М .П ., майстер Соломатін A .A ., майстер Соломатін Е .А .. пройшли навчан
ня в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0 .00 -1 .81 -18  «Правила охорони праці 
під час експлуатації' обладнання, що працює під тиском» Витяг з протоколу № 247 від 
05 .02 .2020  р.
—Директор Таратута М .П ., майстер Соломатін A.A ., майстер Соломатін Е.А. пройшли навчання 
в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0 .00 -1 .76 -15  «Правила безпеки систем 
газопостачання», ДБН В  2 .5 -2 0 :2 0 1 8  «Газопостачання». Витяг з протоколу № 324 від 12 .02.2020



Директор Таратута М .П .. майстер Соломатін A.A ., майстер Соломатін Е.А. пройшли навчан
ня в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0 .00 -1 .80 -18  «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного облад
нання». Витяг з протоколу № 270 від 06 .02 .2020  р.;

Директор Таратута М .П .. майстер Соломатін A.A., майстер Соломатін Е.А. пройшли навчан
ня в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Запорізькій області згідно НГІАОП 0 .0 0 -1 .1 5 -0 7  «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу № 295 від 10 .02 .2020  р.;

Директор Таратута М .П ., майстер Соломатін A .A ., майстер Соломатін Е.А ., пройшли нав
чання в ТО В «У К  С П ЕК ТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у  

Дніпропетровській області згідно НПАОП 40 .1 -1 .21 -98  «Правила безпечної експлуатації елект
роустановок спож ивачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила пожежної безпеки», присвоєна V група з електробезпеки до та понад 1000 В. Витяг з 
протоколу № 020-1 від 21 .0 2 .2 0 2 0  р.

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом № 07-оп від 11 .11 .2020р. функції служби охорони пра
ці на підприємстві покладаються на майстра Соломатіна Е.А.

н аявністю  служби охорони праці,

Електрогазозварник Дубовий О.О. має посвідчення зварника, виданого Українським Атеста- 
ційним Комітетом Зварників ТО В «Учбово-технічний центр» на підставі рішення атестаційної 
комісії протокол від 20 .0 2 .2 0 2 0  № Д О -59/47-11 Імк. Допущений до ручного зварювання метало- 
конструкцій арматури залізобетону, металоконструкцій технологічного обладнання, металокон- 
струкцій і механізмів вантажопідіймальних кранів;

Електромонтажник Баранець Є.О. - Дніпропетровський державний учбово-виробничий ком
бінат «М оноліт» здобув кваліфікацію електромонтажник по кабельним мережам 5-го розряду. 
Протокол № 174 від 12.03.2010р. Посвідчення № 019645.

Монтажник сталевих та з/б конструкцій Толпекін A .B . - Дніпропетровський державний учбо
во-виробничий комбінат «М оноліт» здобув кваліфікацію монтажник сталевих та з/б конструк
цій 5-го розряду. Протокол № 248 від 02.04.2008р . Посвідчення № 009750.

Налагоджувальник К ВП іА  Носенко Л.І. - Дніпропетровський державний учбово-виробничий 
комбінат «М оноліт» здобув кваліфікацію налагоджувальник К ВП іА  5-го розряду. Протокол 
№881 від 02 .12 .2008р . П освідчення № 018542.

Електрогазозварник Дубовий О.О., електромонтажник Баранець Є.О .. монтажник Толпекін 
A .B .. налагоджувальник К ВП іА  Носенко Л .І.. пройшли навчання і перевірку знань в комісії 
підприємства з загального курсу охорони праці, згідно виробничих інструкцій з охорони праці в 
межах їх повноважень. НПАОП 0 .00 -1 .80 -18  «Правила охорони праці під час експлуатації ван
тажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0 .00-1 .76-15  «Пра
вила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0 .00 -1 .81 -18  «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правила пожежної безпеки в Україні». Про
токол № 1 -ОП від 13 .11 .2020р.

Електрогазозварник Дубовий О.О.. електромонтажник Баранець С.О ., монтажник Толпекін 
A .B ., налагоджувальник КВП іА  Носенко Л .І.. пройшли навчання і перевірку знань в комісії 
підприємства згідно НПАОП 40 .1 -1 .21 -98  «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила поже
жної безпеки України». Протокол № 2-ОП від 1 3 .1 1.2020р.

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», 
наказом № 05-оп від 11 .11 .2020р. затверджено та введено в дію:

- Положення про'службу охорони праці.
- Положення про систему управління охороною праці підприємства.
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Система управління охороною праці (С УО П ) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці: 
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.



- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
- Журнал огляду газовикористовуючого обладнання.
- Журнал обліку обладнання, що працює під тиском.

Наказом № 12-оп від 12 .11 ,2020р. затверджені та введені в дію  посадові інструкції. Нака
зом № 10-оп від 1 1 .1 1.2020р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які ви
конуються на підприємстві. Наказом № 12-оп від 1 2 .1 1.2020р. затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

Інструкція з охорони праці газозварника.
Інструкція з охорони праці електрозварника
Інструкція з охорони праці монтажника сталевих та з/б конструкцій.
Інструкція з охорони праці електромонтажника.

- Інструкція з охорони праці налагоджувальника КВП іА
- Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом.
- Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки.
- Інструкція з охорони праці про надання першої (долікарської) допомоги при нещасних 

випадках.
- Інструкція з охорони праці для працівників, які приймаються на роботу на підприємство.
- Інструкція з охорони праці з електробезпеки персоналу.
- Інструкція з пожежної безпеки при проведенні робіт на об’єктах.
- Інструкція з пожежної безпеки для офісів та адміністративно-побутових будівель.
- Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування бало

нів.
- Інструкція з охорони праці під час виконання газополум’яних робіт.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що вико
ристовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо).

експлуатаційної документації,

Для виконання робіт та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підприємстві 
мається в наявності наступне обладнання:

- Різак газокисневий.
- Пальник газоповітряний ручний Г В 2 .
- Трансформатор зварювальний.
- Редуктори балонні одноступеневі БКО -50Д М , БП О-5ДМ ,
- Набір слюсарного інструменту;
- Різак для ручного кисневого різання типу Р1
- Пальник газоповітряний ручний Г В 2 .
- Страхувальні мотузки, захисна каска;
- Пояса запобіжні З П Л-К2, ЗПБ;
- Вимірювальний інструмент (рулетки, штангенциркулі, лінійки);
- Інструмент та пристосування для виконання відповідних робіт;
- Окуляри для захисту очей під час зварювання;
- Набір інструменту для виконання електромонтажних робіт.
- Балони сталеві із стисненим газом (кисень), 3 од.
- Балони сталеві із зрідженим газом (пропан-бутан), 3 од.
- Діелектричні боти, галоші, килими, рукавички, покажчики напруги.
- Зварювальний щиток із захисним світлофільтром.

Поставку балонів із киснем технічним, сумішшю пропану технічного і бутану технічного 
здійснює організація на підставі договору поставки, яка має всі необхідні дозвільні документи. 

Монтаж, демонтаж, ремонт вантажопідіймальних кранів виконую ться згідно:
Технічні умови Т У  .У  2 9 .2 -2 1 6 7 4 5 3 0 -0 1 0 :2 0 0 6  «Крани вантажопідіймальні. Монтаж і 

демонтаж».



Технічні умови Т У .У  29 .2 -216745 3 0 -0 0 1 -2 0 0 3  «Конструкції вантажопідіймальних кранів і 
підйомників металеві. Капітальний ремонт».

За потреби, для виконання робіт за допомогою механічних підіймачів, передбачено викорис
тання техніки та устатковання відповідного навантаження, які будуть надаватися замовниками 
згідно з договорами про надання послуг, що мають відповідні документи дозвільного характеру 
на експлуатацію цих машин, механізмів. Зазначені договори планується укладати з такими під
приємствами за місцем виконання робіт.

Пояса запобіжні ЗПЛ-К2, ЗПБ; пройшли випробування статичним навантаженням у відпо
відності до вимог НПАОП 0 .00 -1 .15 -07 . ГО С Т 12.4 .089 акт №1 від 2 0 .11 .2020  р.

Для контролю за технічним станом електричного устатковання після монтажу і ремонту 
підприємство T O B  «С Т А Р В ІС » залучає електротехнічні лабораторії, які мають відповідні до
звільні документи Держпраці.

У  відповідності до НПАОП 0 .00 -7 .17 -18  «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», та наказу 
№ 08-оп від 1 1 .1 1.2020р., працівники ТО В «С ТА РВІС » забезпечені спецодягом, спецвзуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту (каски захисні, сигнальні жилети, комбінезони ба
вовняні, куртки бавовняні, штани брезентові, черевики шкіряні, рукавиці та ін.), що використо
вуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодав
ства.____________________________________ _ _ _______________________________________________________

засо б ів  ін ди відуал ьного захи сту ,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці». Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0 .00 -2 .01 -05  Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, НПАОП 40 .1 -1 .21 -98  Правила безпечної експлуатації електроустано
вок споживачів. НПАОП 0 .00 -1 .76-15  «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00- 
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
НПАОП 0 .00 -7 .17 -18  «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні праців- • 
никами засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0 .00-1 .80-18  «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і від
повідного обладнання», НПАОП 0 .00 -1 .15-07  «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті», НПАОП 0 .0 0 -4 .2 1 -0 4  «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00- 
4 .12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охо
рони праці», НПАОП 0 .0 0 -4 .0 9 -0 7  «Типове положення про комісію з питань охорони праці під
приємства», НПАОП 0 .00 -4 .15 -98  «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». 
НПАОП 0 .00 -6 .03 -93  «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів 
з охорони праці, що дію ть на підприємстві». НПАОП 0 .0 0 -7 .1 1 -1 2  «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників») та інші нормативно-правової та ма- 
теріально-технічної-бази.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТО В  «С ТА РВІС » 
проходять медичний огляд. Наказом № 09-оп від 1 1 .1 1.2020р. інженерний склад, технічний пе
рсонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу 
без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періоди
чні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

При прийомі працівників на роботу у ТО В  «С ТА Р В ІС » проводиться під розписку ознайом
лення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих фак
торів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих фа- 
кторів.

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці 
та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів, відповідальність поклада
ється на керівника робіт.

М атеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки. Підприємство забезпечено необхідною  навчально-методичною • 
літературою та наглядними посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці.



що регулярно оновлю ю ться за допомогою мережі інтернет та друкованих видань.
(н орм ати вно-п равової т а  м атеріальн о-техн ічн ої бази, н авчал ьн о-м етоди чн ого забезпечення)

М .П .ТА РА ТУ ТА
(ініціали та  прізвищ е)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку су б ’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці «^ ^ » _______ 2021 р. № _________

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 сво ї релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

________  «/СУ0%' 00Ъ1 Ыг П*>' ОЬ■гогг
Головне управління Держпраці

у Дніпропетровській області
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