
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавст^"^1щ^Щ;Т'о^р6|щЖРаЦІ

Відомості про роботодавця Товариство з Обмеженою Відповідальністю «НІ ІОН»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

.  .  м. Дніпра5оте-сєт&т'Ое-к
____

т
49000 м.Дніпро.вул.Суворова.буд.34/107; Код ЄДРЛОУ 35738465:Хомченко Анатолій Геннадійович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

0666241018. етаі1:апа1о1іу.кЬотсЬепко@атаі1.сош______________________________________________
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;

На території Дніпропетровської області та згідно укладених договорів пілрялу____________________________
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
Не укладався__________________________________________________________________________________________
(найменування страхової компанії,

сірок д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився________________________________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Хомченко Анатлій Геннадійович - директор________________________________________________________
(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: 

Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітроводів. Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
(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

Робочих місць - 4. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  2________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Будівля - 1. офіс знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Суворова.буд.34/107____________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Особи відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки:___________________________________________________________________________________
Директор підприємства Хомченко А.Г. та інженер з охорони праці Гавриш Н.1. пройшли навчання в КП 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради Законів України «Про охорону праці». 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (пр.226.від 27.08.2018рЛ. директор підприємства Хомченко А.Г. - 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб, підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких 
належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (пр.225 від 23.08.2018р.).

Наказом від 07.09.2018 р.№ 7 відповідальна за стан охорони праці інженер з охорони праці Гавриш Н.І.. 
пройшла навчання: «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.



01.11.2016р.(пр.№448-16 посв.№448-16-7) в  ДП « Г о л о в н и й  навчально-методичний центр 
Держгірпромнагляду України». «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ». «ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ». НПАОП 40.1 - 1.21 - 98 «ПРАВИЛА 
ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ». «ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»(розд. 4. п.П (21.05.2018 р.пр.№105 п о с в . №  002006 група з електробезпеки 1ІП. 
навчання КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. «Правил безпеки систем 
газопостачання»НПАОП 0.00-1.76-15. комісією в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держгірпромнагляду України» 01.11.2016р.пр.№448-16 посв.№448-16- 7.
Навчання з питань охорони праці в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 Ковальов В.О. (21.11.2016р 
пр.№ 1127 посв.№0611 П. Алексеенко М.В. (21.11.2016р пр.№ 1126 посв.№ 06110)
- «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ». «ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ» НПАОП 40.1-1.21-98 «ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ». «ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»(розд. 4. п.П 
Хомченко А.Г. майстер (10.08.2018 р.пр.№851 посв.№ 10692V
- перевірка знань «Правил безпеки систем газопостачання»НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2.5-20-2001. ДБН В 
2.5-67-2013. ДБН В 2.2-15-2005 Хомченко А.Г. (01.08.2018 р. пр.№183 посв.№003291).

Перевірка знань із Інструкції з охорони праці чистильників димоходів, лежаків та топок. «Правил безпеки 
систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2.5-20-2001. ДБН В 2.5-67-2013. ДБН В 2.2-15-2005. 
ДБН В 2.2-9-2001 в обсязі виконуваних робіт Ковальов В. О. (пройшов 01.08.2018 р. пр.№ 183-а посв.№2004) 
комісією КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради; АлексеенкоМ.В. (пройшов 
01.08.2018р. пр.№183-а посв.№ 133511) комісією КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради.
Відповідальна особа за безпечне виконання робіт Хомченко А.Г.
Майстер та пічники виробничої дільниці пройшли навчання з питань охорони праці в КП «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
перевірила знання Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». «Про об' екти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів.______________________________________________________________________________________ ___ ________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Розроблені та затверджені наказом директора інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, а 
саме:
«Інструкція з охорони праці для всіх працівників на ТОВ «ИПОН»» - №  1.
«Інструкція з охорони праці з пожежної безпеки на об’єктах» - №2.
«Інструкція з охорони праці з електробезпеки для працівників ТОВ «ИПОН» - №3.
«Інструкція з охорони праці по наданню першої долікарської допомоги» - №4.
Інструкція з охорони праці «Пам'ятка для пішоходів» - №5.
«Інструкція з охорони праці при роботі на висоті» - №6.
«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних 
засобів» - №7.
«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в замкнутому просторі» - №8.
«Інструкція з охорони праці при експлуатації ручного електрифікованого інструмента» - №9.
«Інструкція з охорони праці під час робіт риштування і помостка» -№ 11.
Інструкція по безпеці дорожнього руху - №12.

«Інструкція з охорони праці для чистильника» - №14.
«Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт» - №15.

«Інструкція з охорони праці при користуванні і випробуванні засобів захисту» - №16.
«Інструкція з охорони праці при експлуатації електрообладнання і побутових електроприладів» - №17. 

«Інструкція з охорони праці при роботі з приставними, розсувними драбинами та стрем’янками» - № 18. 
«Вступний інструктаж з питань охорони праці» - №21.
«Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту категорії «В»» -№22.
Наказом по підприємству № 25 від 17.10.2016 року призначена відповідальна особа за проведення робіт 
підвищеної небезпеки.
Проведення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму проводиться відповідальним 
за охорону праці на ТОВ «ИПОН».



П рацівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці у 
від повідності д о  «П олож ен ня про порядок п роведення навчання, інстр у ктажів та  перев ірки знань з питань 
охорони праці робітників TQ B «И П О Н » .
Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, попередженню  випадків виробничого травматизму, професійних 
захворювань та аварій на 2018 р і к розроблені та затверджені встановленим порядком.
Розроблені графіки та поіменні с п иски проходження працівниками м едогляд ів. Розроблено та затверджено 
наказом директора «П оложення про організацію первинних і пер іодичних медичних оглядів».
ГОВ «И П О Н» забезпечено м аш инами, механізмами, обладнанням  для виконання заявлених видів робіт 
власними силам и:

1. Тягонапоромір -  М М Ц  200 №  501.
2- Мотузка -  шнур.
З • Ш ар металевий -  діаметр 100 мм. вага 3 кг.
4- Ш ар металевий -  діаметр 80 мм. вага 2.5 кг.
5. Йорж металевий.
6. Д зеркало.
7. Кельма.
8. Кирка-молоток.
9. Зубило .
10. Страхувальний пояс .
11 • С трахувальна мотузка.
12. Анемометр ИС 2. №  447.
13. Д рабина м еталева.
14. Снаряд металевий -  д іаметр 80 мм, ва га 10 кг.
15. ( ірахувальннй пояс зі стропом із металевого канату 5 1Ш -2.
16. 1 Іротигаз ш ланговий ПШ -  1C.

В наявності експлуатаційна документація: паспорти та ін с т р у к ц і ї  з експлуатації.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом . спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (пояси 
запобіжні ПЛ-2 інв.№ 1,№ 2 - дата останнього випробування 05.06.2018р. Чистильники забезпечуються: 
костюм бавовняний (наЗм іс ./Рз), б ілизна натільна (на 6 міс./Рз). берет б а вовняний (наЗміс./Рз), ш карпетки
бавовняні)ца І міс./Рз). руш ник :. чоб оти гумові абочеревик и (наЗміс./Рз ,.Вн; на 6 м іс ./Рз). рукавички гумові
(набміс./Рз. Ви), нанівкомбінезон пластиковий (чер./Ри). фартух нластикатовий(чер./Ри). нарукавники 
пластикові (чер./Ри) . респ ірат ор пилезахисний( до зносу).
На ТОВ «И П О Н » використовую ться металеві драбини (дата останнього випробування 05.06.2018р.).
В наявності норм ативно-правові акти з охорони праці та нормативно-методичне забезпечення:

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

1 .Закон України «Про охорону праці» від 21 .11 ,02р. №  229 - IV. Закон України «Про внесення змін до Законл 
У к раїни «Про охорону праці» від 28.1.2014 року.
2 .Правила охорони праці під час виконання робіт па висоті 1111А011 0.00-1.15-07.
3.Т ипове положення про порядок проведения навчання та перевірки знань з питань охорони"' праці і переліку 
робіт з п ідвищеною, затвердж ене Д ерж ком ітетом  України по нагляду за о хороною  праці 26 .01 .05г. № 15
(НІ ІАОП 00.0-4.12-05).
4 .Закон У країни «Про об 'єкти підвищ еної небезпе ки».
5 . К о н с т и т у ц і є ю  У країни. Законами України, актами Президента України. Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правовими актам и органу виконавчої влади:
6 .Кодексом законів про пращо У країни . Ц ивільним і Господарським кодексами України. Кодексом
цивільного захисту;
7.З аконом України « П ро загальнообов 'язкове  держ авне соціальне страхування» від 23.09.1999р. №1 105-ХГУ;
8.1 Іравил ами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом М іністерства енергетики та вугільної 
промисловості України від 15.05.2015р. №  285; (НІ ІАОП 0.00-1.76-15)
9 .Пра вилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НІ ІАОП 0.00-1.59-87);
10..Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена 
Держгіртехнаглядом С РСР 20.02.1985р..(НІ І А РІ І 0.00-5.11 -85).
1 1 .Правилами експлуатації електрозахисних засобів (Н П А О П  4 0 .1 -1.07.-01):
12.ГІравилами техн іч ної експлуатації електроустановок сп ож и вач ів, затверд ж е ними наказом Міністерства 
палива і е нергетики України від 25.07.2006р. №  258 (у редакції наказу М іністерства палива і енергетики 
України від 13.02 .2012 р . № 9 1 );
13.1 Іравилами безпечної експлуатації електроустановок спож ивачів ( 1 11 1А011 40.1-1.21 -98), затвердж еними 
комітету по нагляду за охороною  праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98р. №  4; 
141 Іравил а ми пож еж н ої б езпеки в Україні, затвердженими наказом М іністерства внутр ішніх справ України 
від 30.12.2014р. №  1417;
15.Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, проф захворювань і аварій на 
виробництві, затвердженим Постановою К М  У країни від 30.1 1.201 1р. №  1232;



16,П олож енн я________м про розробку інструкцій з охоро ни Лпраці. затвердж ен им наказом Д ерж комітету
України з нагляду за ох о роною пра ц і від 29.01 Д998р. №  9 ;
17.«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» Н П А О П  0.00-1.15-07
1 8. «П равила  охорони праці під час роботи з інструментом і при строям и.
На підприємстві існує кабінет з охорони праці, оснащ ений необхідною оргтехнікою, стендами з охорони 
праці, навчальними пос ібн икам и.
М атеріально-технічна база в ідповід ає вимогам законодавства з питань о хорони праці та промислової безпеки

журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

П рим ітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимо
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткованн 
п ідв и щеної небез пе к и.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від його прийняття та повідомили про цс відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.".

А .Г.Хомченко
(ініціали та прпвищс)


