
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ Вх - 2«а
відповідності матеріально-технічної бази вимогам чалглнопавртва ч пи^анк

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
_________________________ «ТРУБОПЛАСТИКА-УКРАЇНА»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_________ ________________ 49112, м. Дніпро, вул. Гаванська, буд.16________________________
______________ 36962335; директор Тонкошкур Віктор Іванович; тел.(056) 3787508____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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; 
____________________________ 49112, м. Дніпро, вул. Гаванська, буд.16_______________________

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 страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не 
укладався

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

Інформація про проведення добровільного аудиту - добровільний аудит з охорони праці на 
підприємстві не проводився

(дата проведення аудиту)

Я. Тонкошкур________Віктор________Іванович___________________________________
(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:

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, 
____________________ 15 робочих місць________________________________



т ------
/

кількість робочих місць,
_____________________________________ 1 робоче місце______________________________________

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
_____________________________________ 1 будівля____________________________________________

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

Інші відомості:

Директор Тонкошкур В.І., інженер з охорони праці за сумісництвом, (протокол № 178/2 від
09.06.2016 р.) пройшов перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» у навчальному центрі ДП «Придніпровський ЕТЦ».

Директор Тонкошкур В.І. відповідальний за видачу засобів індивідуального захисту (наказ № 
40 від 06.04.2018 ре

директор Тонкошкур В.І. відповідальний за організацію проведення періодичних медичних 
оглядів працівників певних категорій (наказ № 40 від 06.04.2018 р е 

директор Тонкошкур В.І. за сумісництвом є інженером з охорони праці (наказ № 26 від 
04.04.2018 р.) і відповідає за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки на підприємсті; створено службу охорони праці в особі інженера з охорони 
праці.

Інженер Скосарєва Л.П. (4 гр. до та понад 1000В) - відповідальна за безпеку при 
зварювальних роботах (наказ № 34 від 05.04.2018 р.). Інженер Скосарєва Л.П. (протокол № 81-587-17 
від 02.11.2017 р.) пройшла перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Кодексу цивільного захисту 
України; НАПБ А.01.001-14 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», наказу Про затвердження порядку медичних 
оглядів працівників певних категорій, правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку та інших нормативно-правових актів у навчальному центрі ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека». Інженер Скосарєва Л.П. (протокол № 30ЕЛ-08-2018 від 03.08.2018 р.) 
пройшла перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 
40.1-1.21-98). Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), Правил будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил 
експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) у навчальному центрі ТОВ 
«Консалтинговий центр «Практика».

Інженери Скосарєва Л.П., Волкова О.М. (4 гр. до та понад 1000В) - відповідальні за справний 
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства (наказ № 38 від 06.04.2018 р.). Інженери 
Скосарєва Л.П.. Волкова О.М. (протокол № 81-587-17 від 02.11.2017 р.) пройшли перевірку знань 
Законів України «Про охорону праці». Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності. Кодексу цивільного захисту України; НАПБ А.01.001-14 «Правила пожежної 
безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», наказу Про затвердження порядку медичних оглядів працівників певних категорій, 
правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших нормативно- 
правових актів у навчальному центрі ТОВ «НВЦ «Професійна безпека». Інженери Скосарєва Л.П., 
Волкова О.М. (4 гр. до та понад 1000В) (протокол № 30ЕЛ-08-2018 від 03.08.2018 р.) пройшли 
перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС). Правил будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил 
експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) у навчальному центрі ТОВ 
«Консалтинговий центр «Практика».

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

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,



У TOB «ТРУБОПЛАСТИКА-УКРАЇНА» діють посадові інструкції керівників та фахівців.
технологічні інструкції та інструкції з охорони праці по професіям і по видам робіт. Інструкція з 
охорони праці № 10 для електрозварника (наказ № 36 від 06.04.2018 р.).

Навчання і перевірка знань організовані згідно законодавства:
> Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 

(наказ № 41 від 06.04.2018 р.)
> Журнал реєстрації протоколів з перевірки знань з питань охорони праці
> Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
> Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
> Комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 31 від 05.04.2018 р.: 

директор Тонкошкур В.І., інженер Скосарєва Л.П., інженер Волкова О. M.). Члени 
комісії пройшли перевірку знань з охорони праці у навчальних центрах ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» і ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол № 178/2 від
09.06.2016 р., протокол № 81-587-17 від 02.11.2017 р.)

У ТОВ «ТРУБОПЛАСТИКА-УКРАЇНА» проводять інструктажі згідно законодавства з 
охорони праці: вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий.

ТОВ «ТРУБОПЛАСТИКА-УКРАЇНА» має відповідну матеріально-технічну базу для 
проведення зварювальних робіт:

> багатофункціональне джерело струму інверторного типу SSVA-180-P/270-P (зав. № 
017873).

> керівництво з експлуатації багатофункціонального джерела струму інверторного типу 
SSVA-180-Р/270-Р.

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені засобами індивідуального захисту 
згідно з галузевими нормами: костюм для зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, рукавиці- 
краги, каска, щиток захисний, костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням, рукавиці 
брезентові, куртка бавовняна з вогнезахисним просоченням на утеплювальній прокладці, брюки 
бавовняні з вогнезахисним просоченням на утеплювальній прокладці, напівчоботи утеплені.

Куточок з охорони праці на підприємстві забезпечений нормативно-правовими актами з 
охорони праці, програмами навчання, посібниками з охорони праці.

інструкцій про проведення навчання та

М ІШ
і метру ктажу^о%т«Пь охоронипраці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,' N * 4 ________________________ _ ___________________________

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
В.І. Тонкошкур 

(ініціали та прізвище)

-  « « 'У

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2СИ$гр. № У

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.".


