
г Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

$с>!СЬ1'ОЄбЄЗЬ <гг-ов *>■'* ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Дочірне підприємство «Монтаж» Товариства з обмеженою_______
вілповідальністю «Связьтехсервіс»_____________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________ 49083. м.Дніпро. пр.Слобожанський.29/102. код ЄДРПОУ35934417.__________________________
( місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник Карпенко Володимир Петрович. +038(056 >7940667. 0966717891. e-mail: karpenko@sts-dnepr.com.ua 
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;

___________________ теріторія областей України згідно Договорів_________________________________
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 ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ІНГОССТРАХ»_______________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,
Договір № Р№0К8-161Н4І8 від 17.02.2016р . с т р о к  д і ї  д о  2020р____________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився ______
(дата проведення аудиту)

Я. Карпенко Володимир Петрович._________________________________________________
(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

Кількість робочих місць 4. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 1
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Приміщення та офіс за адресою: 49083. м.Дніпро. пр.Слобожанський. 29/102. Договір субаренди 
приміщення ДП А 1/10 від 11.10.2015р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Связьтехсервіс»

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості На підприємстві розроблена та функціонує система управління охороною праці. 
Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці та

mailto:karpenko@sts-dnepr.com.ua


покладається на керівників робіт. На підприємстві переглянуто та затверджено склад постійно діючої
комісії з перевірки знань, з питань охорони праці (наказ №ОП23/18 від 05.10.2018 р.)._________________
_______ Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил з охорони праці.
електробезпеки, роботи на висоті, надання першої медичної допомоги, з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт, та мають посвідчення про перевірку знань: Голова комісії: КарпенкоВ.П. -  
директор Дочірнього підприємства «Монтаж» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Связьтехсервіс» пройшов навчання з питань охорони праці «Загальний курс» у Товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань у комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №196. від 17.08.2017р. 1: навчання з «Типова інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85") у ДП «Придніпровський 
ЕТЦ». та перевірку знань комісєю Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол №209 від 18.10.2018р.4): навчання з питань електробезпеки до та понад 1000В у Товаристві з 
обмеженою відповідальністю «Учбовий центр «Каскон»: протокол №80-30/Е-18 від 15.11.2018р. (Угр): 
роботи на висоті «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) та 
загального курсу «Охорона праці» (протокол №' 80-53-18 від 15.11.2018р.’). члени комісії: 
Матвієнко В.М. -  начальник виробничо-технічного відділу: пройшов навчання з питань охорони праці 
«Загальний курс» у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий комбінат « 7Тні пробу п» 
(протокол №580 від 21.06.2017р.): з питань електробезпеки до та понад 1000В у Товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Учбовий центр «Каскон»: протокол №80-30/Е-18 від 15.11.2018р. (Угр): навчання з 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85) у 
Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий центр «Каскон» (протокол №80-47-18 від 
04.10.2018р.) перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: 
Карпенко К.В. заступник директора пройшов навчання з питань загального курсу з питань охорони праці 
у ТОВ «Учбовий комбінат «Профілайн» та перевірку знань в Головном управлінні Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №274від 07.09.2016р.): навчання з питань електробезпеки до та 
понад 1000В у Товаристві з обмеженою відповідальністю «учбовий центр«каскон»: протокол №80-30/Е- 
18 від 15.11.2018р.(Угр):ДАшбцкг> А.Г. інженер виробничо-технічного відділу пройшов навчання з питань 
пожежної безпеки у ТОВ «Учбовий комбінат «Профілайн» та перевірку знань в Головном управлінні 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №273 від 07.09.2016р.): навчання та перевірку знань з 
загального курсу з питань охорони праці в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий центр» 
Каскон» (протокол №80-54-18 від 15.11.2018р.)_____

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

Нормативні акти з питань охорони праці, що діють на підприємстві розроблені відповідно до НПАОП 
0.00-6.03-93 «Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів з охорони праці. що діють 
на підприємстві». На підприємстві призначені відповідальні згідно з наказами -  за безпечне виконання 
робіт (Наказ№ОП6/18 від 03.01.2018р.). відповідального за електрогосподарство (Наказ № ОП5/18 від 
03.01.2018р.): за безпечне проведення робіт у газонебезпечних місцях (Наказ №ОП9/18 від 03.01.2018р.). 
безпечне виконання робіт на висоті (Наказ №ОП4/18 від 03.01.2018р.). Функції служби з охорони праці 
покладено на начальника виробничо-технічного відділу Матвієнко В.М.(Наказ №ОП1/18 від 03.01.2018р). 
У ДП «Монтаж» переглянуто, перезатверджені та введені в дію (Наказ № ОП25/16 від 26.04.2016р.): 
«Положення п р о  службу з охорони праці». «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці». «Тематичний 
план і програма навчання посадових осіб і робітників з питань охорони праці», інструкції з охорони праці, 
в тому чіслі: -при роботі електрозварювальника ручного зварювання. - при роботі з ручним інструментом: 
посадові інструкції (згідно штатного розкладу).в яких відображені їх обов’язки та відповідальність за 
дотримання законодавства України з питань охорони праці. На підприємстві ведуться наступні журнали: 
-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: - реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці: - обліку, перевірки і випробувань електроінструменту: -реєстрації видачи 
нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки: - реєстрації посадових інструкцій та 
інструкцій з охорони праці: - видачі інструкцій з охорони праці._______________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки (зварювальні роботи) пройшли спеціальне 
навчання та перевірку знань згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони 
праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі 
виконуваних робіт. На підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами 
атестації зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 електрозварник Мазур 
Артур Вікторович (протокол №986 від 28.11.2018р) згідно НПАОП 0.00-1.11-98. НПАОП 0.00-1.59-87.
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атестацію у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий комбінат «Дніпробуд». Допущений до 
ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під 
тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій: -пожежно-технічний 
мінімум (протокол №7403 від 10.12.2018р): -електробезпека до та понад 1000В (протокол №80-30/Е-8 від 
15.11.2018р .ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ): навчання та перевірку знань з загального курсу з питань охорони 
праці протокол №443/2 від 04.12.2018р. На підприємстві в наявності необхідна екплуатаційна 
документація, в тому числі технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
відповідно до діючих галузевих н о р м  в  п о в н о м у  обсязі, які мають відповідні захисні властивості, в тому 
числі для виконання зварювальних робіт. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до 
встановлених термінів, випробування і перевірка придатності 313. з видачою актів, відповідно діючих 
нормативно -  правових документів.

На підприємстві офісне обладнання, прилади та пристрої знаходяться у справному стані, придатні 
для безпечного застосування. Перед виконанням робіт підвищеної небезпеки на об’єктах замовників 
співробітники підприємства проходять інструктаж та отримують допуски безпосередньо на підприємстві 
замовника.Засоби індівідуального захисту:спецодяг. спецвзуття. окуляри захисні, каски захисні.протигази 
ГТТТТ- маска зварювальника.зварювальний апарат «Кентавр», пояси запобіжні, драбини.використовують за 
призначенням та проводиться їх технічне обслуговування відповідно до вимог законодавства.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Наявність нормативно- правової документації:_________________________________________________ .

Закон України «Про охорону праці»: Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011р. «Про 
затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування') матпин. механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», зі змінами внесеними 
постановою КМУ №927 від 10.10.2012р.: Порядок проведення медичних оглядів робітників певних 
категорій, затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.: Закон України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»: НПАОП 0.00-4.09-93 «Типове 
положення про комісію з питань охорони праці підприємства»: НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці»: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»: 
НПАОП 40-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»: 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»._____________________________________

______ Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог типового
Положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Перевірка 
знань проводиться у вигляді тестування. На підприємстві є куток Охорони праці. В наявності плакати з 
охорони праці, наглядна агітація. Нормативна документація оновлюється за допомогою інтернету та 
періодичних видань.

технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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 т а ' на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки.

я зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ґ ' ? ^  Р- № ґ  ^ ________

;ьністьза надання в декларації недостовірних данних попереджений.

В.П. Карпенко
(ініціали та прізвище)

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


