
Центр надання адмішстра' 
м. Дніпра

*£НоЗ£-бг/4 7/ ' ґгз ов гоп 
2 9 ЛИС 2018 * іДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ"

(для юридичної осоОи: найменування юридичної осоОи,

53030, Дніпропетровська обл.. Криворізький район, с. Чкаловка, вул. Гагаріна, будинок 1
місцезнаходження,

_____________________________ код ЄДРПОУ 33416580_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________ керівник - директор Мориконь Віталій Степанович_________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_________________________________тел. (067) 569-19-90________________________________
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;

_____ на теритоії Дніпропетровської області та згідно укладених договорів підряду_____
м ісц е виконання р о б іт  п ідви щ ен ої небезпеки  та/або експлуатації (застосування) 

маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ ен ої небезпеки)

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

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______________ 
_______________________________ не проводився_______________________________

(дата проведення аудиту)

Я,  Мориконь Віталій Степанович
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю р и ди ч н ої особи

або ф ізи чної осо б и  —  підприєм ця)

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 м (п. 6 додатку 6 до Порядку);____________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 до Порядку).____________________________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

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

10 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 5
кількість робоч их місць, у том у числі тих,

на яких існ ує п ідвищ ений ризик виникнення травм,
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Підприємство орендує нежитлове приміщення за адресою: с. Чкаловка, вул. Гагаріна, 12,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

_______________ Криворізького району. Дніпропетровської області.___________________
(цехів , дільниць, структурних п ідрозділ ів)

Інші відомості: Директор Мориконь B.C. пройшов навчання та перевірку знань з
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)_______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП "НКК'"Кривбасбуд".
в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці від 15.08.2018 № 470). __________- • *' -■

Наказом на по підприємству від 01.10.2018 № 14 створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці. Голова комісії - директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ IHCTAJI" 
Мориконь B.C. та члени комісії: технічний директор Алєксєєв С.М., інженер-теплотехнік
Мороз В.М.________________________________________________________________________
Голова комісії: директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ IHCTAJI" Мориконь B.C. пройшов 
навчання: з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП "НКК 
"Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.08.2018 № 470); з 
"Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ДП "НКК "Кривбасбуд" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 08.08.2018 № 467): з "Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями" в ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 01.08.2018 № 447; з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" в ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань від
05.09.2018 № 545, посвідчення № 0002891), II група з електробезпеки і допуск до роботи
в електроустановках до 1000 В._____________________________________________________
Члени комісії: технічний директор Алєксєєв С.М. пройшов навчання: з законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 15.08.2018 № 470, посвідчення № 00002830); з "Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 08.08.2018 № 467, посвідчення № 00002739); з "Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" в ДП "НКК "Кривбасбуд" 
та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці від 01.08.2018 № 447. посвідчення 
№ 00002622); з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в 
ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу
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засідання комісії з перевірки знань від 22.08.2018 № 492, посвідчення № 0002892).
II група з електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В;__________
інженер-теплотехнік Мороз В.М. пройшла навчання: з законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 28.09.2018 № 1075/4.20-2018, посвідчення № 1075-18-29); з 
"Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ПЗ "Центр професійної 
освіти і навчання" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.09.2018 № 1061/4.20- 
2018. посвідчення № 1061-18-05); з "Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в ПЗ "Центр професійної освіти і 
навчання" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань від 28.09.2018 № 1077/4.20-2018. посвідчення 
№ 1077-18-01). III група з електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до
1000 В.____________________________________________________________________________

Наказом по підприємству від 04.01.2017 № 2 переглянуто та затверджено 
"Положення про систему управління охороною праці". "Положення про службу охорони 
праці", "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці", "Положення про спеціальне навчання, інструктаж та перевірку знань з 
пожежної безпеки на підприємстві". Положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства", "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту"; Положення про 
роботу уповноважених найманими працівниками осіб з охорони праці"; "Положення про 
порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці"; "Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці". "Положення про медичний огляд працівників
підприємства".____________________________________________________________________

Наказом від 01.10.2018 № 19 призначено відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства технічного директора 
Алєксєєва С.М., який пройшов навчання та перевірку знань з "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів" в ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку знань 
в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань від
22.08.2018 № 492. посвідчення № 0002892), II група з електробезпеки і допуск до роботи
в електроустановках до 1000 В._____________________________________________________
_____ Наказом від 01.10.2018 № 18 призначено відповідальним за безпечне виконання
робіт, що виконуються на висоті технічного директора Алєксєєва С.М.. який пройшов 
навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" 
в ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.08.2018 № 467.
посвідчення № 00002739)._________________________________________________________
_____ Наказом від 01.10.2018 № 17 призначено відповідальним за виконання
зварювальних робіт технічного директора Алєксєєва С.М.. який пройшов навчання та 
перевірку знань з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в 
ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу



засідання комісії з перевірки знань від 22.08.2018 № 492, посвідчення № 0002892),
II група з електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В;__________

Наказом від 30.09.2018 № 1 створено службу з охорони праці, в особі інженера -
наявність служ би  охор он и  праці,

теплотехніка Мороза В.М., яка пройшла навчання: з з законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 28.09.2018 № 1075/4.20-2018. посвідчення № 1075-18-29): з 
"Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ПЗ "Центр професійної 
освіти і навчання" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.09.2018 № 1061/4.20- 
2018, посвідчення № 1061-18-05); з "Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів". "Правил пожежної безпеки України" в ПЗ "Центр професійної освіти і 
навчання" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань від 28.09.2018 № 1077/4.20-2018. посвідчення 
№ 1077-18-01), III група з електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до
1000 В.____________________________________________________________________________

Робітники підприємства згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" навчені і 
пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці в комісії по перевірці знань 
робітників з питань охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно- 
правових актів з охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших 
відповідних Правил та за інструкціями з охорони праці, що діють на підприємстві 
пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними 
роботи. Робітники підприємства мають кваліфікацію: електрогазозварник (Овчаренко 
С.В.). який пройшов навчання; за професією електрогазозварника-різальника в 
Новокриворізькому гірничорудному комбінаті, свідоцтво від 19.06.1989 № 1525; за 
професією: КЦП "Виконання стропальних робіт з правом управління ВПМ. керованими з 
підлоги" в ВАТ "Криворіжсталь" ВПК ГЗК. свідоцтво про присвоєння (підвищення) 
кваліфікації від 16.08.2005 реєстраційний № 728 з допуском до виконання стропальних 
робіт з правом управління ВПМ. керованими з підлоги; атестований в ТОВ "Аквапласт". 
випис з протоколу засідання атестаційної комісії від 31.10.2018. посвідчення зварника діє 
до 31.10.2020 № ДН-75-1830, з допуском до ручного дугового зварювання (III) 
обладнання, яке працює під тиском; технологічного обладнання та трубопроводів; 
сталевих будівельних конструкцій (НПАОП 0.00-1.81-18); електрогазозварник 
(Скуматчук P.M.) пройшов навчання: за професією електрогазозварника в Центрі 
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг, диплом 
кваліфікаційного робітника від 29.06.2007 серія В № 291197; з "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в 
ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань від 22.08.2018 № 493, II група з електробезпеки і 
допуск до роботи в електроустановках до 1000 В; з "Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті" в ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 08.08.2018 № 465; з "Правил охорони праці під час роботи з
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інструментом та пристроями" в ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у  

Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 01.08.2018 № 448.__________________________________________

Переглянуто та затверджено директором підприємства ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ_____
інструкцій про проведеппя навчання та інструктаж у з питань охор он и  праці

ІНСТАЛ" від 11.01.2017 інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки 
та на професії, в тому числі для електрогазозварника, по організації і виробництву робіт
підвищеної небезпеки, при роботі на висоті._________________________________________

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог 
чинного законодавства. На підприємстві ведуться "Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці". "Журнал реєстрації інструктажів з питань 
пожежної безпеки". "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці". _________________________________________________________

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі
експлуатаційної докум ентац ії

та. що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та 
інструкції з експлуатації на пояси лямкові комбіновані ПЛК-2-М. зав. №№ 004710. 
004711. 2018 р.в.. країна виробник - Україна; інвертор для напівавтоматичного 
зварювання "СОЮЗ-175". зав. № б/н. дата продажу грудень місяць 2017 р., країна 
виробник - Росія; інструменти ручні, електричні, пневматичні; драбини приставні;
комплект газополум'яної апаратури.________________________________________________
_____ Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та

засобів  індивідуального захисту

засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення 
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту" (комбінзоном робочим, полукомбінезоном 
зимовим робочим, комплектом робочого спецодягу, спецвзуттям: захисні ботики 
утепленні, ботики робочі, робочими рукавички поліуретановими. рукавичками 
комбінованими для вантажника, щитками для зварників, захисними касками, захисними 
окулярами, запобіжними поясами). Засоби індивідуального захисту використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.________________________

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНСТАЛ" забезпечено нормативно - правовою__________
н орм ативно-правової та м атерільно-технічної бази  навчально-м етодичного забезпечення

документацією: Закон України "Про охорону праці". "Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48), НПАОП 0.00-1.16-96 "Правила атестації 
зварників". НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті". НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників". НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу 
охорони праці". НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці". НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці". НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про 
роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці". НПАОП 0.00-2.01-
05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою". НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту". НПАОП 10.1-1.21-98 "Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів". "Правила технічної експлуатації
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електроустановко споживачів 
Україні"._____________________

НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в

У ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ IHCTAJI" є куточок з охорони праці, оснащений; 
комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами 
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з 
охорони праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, 
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення 
навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства.
охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.______________________________
_____ Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці і промислової безпеки під чт  експлуатації обладнання, яке декларується.________

B.C. Мориконь
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 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 свої релігійні переконання 
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.


