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охорони праці zXZ 2018
В ідом ості про р об о то дав ця  ТОВАРИСТВО Я ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВЕРСІЯ-ЛЮ КС»

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Україна,50011, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг. Саксаганський р-н., вул. Спокійна буд. 15А
місце знаходження,

______________________ код згідно з ЄДРПОУ 30644226. Директор —  Карабута Тетяна Василівна______
код зг ідн о  з ЄДРПОУ,прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телеф ону  

____________________________ тел./факс.: (056) 409-65-89 E-mail: info(5)versialux.com.ua_____________
телефаксу, адреса електроної 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;

Україна,50011,.Дніпропетровська обл..,м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н., вул.. Спокійна буд. 15__________
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:
Згідно додатку 1 до  порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед

(найменування страхової компанії, 
третіми особами, згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002р. № 1788 страхування не 
строк дії страхового полісу,
проводиться так як товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки._____________________________

номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праци______ в ід с у тн я .

(дата проведення аудиту)
_____ Я2____________________ Карабута Тетяна Василівна,_______________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 
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)

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 -  10. в т.ч. на яких існує підвищений ризик -  10.______________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
одна виробничо-адміністративна будівля -  находиться за адрксою:___________________________
_________________________ Україна.50011. Дніпропетровська обл...м. Кривий Ріг.__________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
_________________________ Саксаганський р-н.. вул.. Спокійна буд. 15А__________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Канець Сергій Андрійович -  відповідальний за дотримання вимог законодавства 
наказом по підприємству від 26.10.17року № 99 призначається керивником служби охорони праці

з охорони праці і пожежної безпеки.________________________________________________________
______ Наказом по підприємству від 12.01.18 року № 1 створена постійнодіюча камісія з перевірки



знань робітників з питань охорони праці та пожежної безпеки у складі:
Голова комісії ; Головний інженер -  Голота Дмитро Васильович;__________________________

Члени комісії; Інженер з охорони праці -  Каганець Сергій Андрійович;____________________
______________ Представник трудового колективу -  Грибок Андрій Анатолійович;___________
Інформація про навчання та проведення інструктажів:
______ Усі керівики та спеціалісти навчені і пройшли навчання та перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області відповідних нормативних актів з 

охорони праці а саме:______________________________________________________________________
•  «Законодавчих акт ів з охорони праиі. гігієни праиі. надання першої допомоги________
потерпілим, елетробезпеки. пожежної безпеки», (загальний курс ОП):________________________

-  директор підприємства -  Карабута Т. В. пройшла навчання та перевірку знань в КП «НВП» 
 ДОР (протокол № 84 від 12 липня 2017 року)._________________________________________
-  головний інженер -  Голота Д. В., пройшов навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР 
(протокол № 84 від 12 липня 2017року)____________________________________________________

-  інженер з охорони праці -  Каганець С. А.. -  представник трудового колективу -  Грибок A.A., 
прошили навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР (протокол № 156 від 08 листопада
2017 року)._______________________________________________________________________________

-  електрик цеха -  Черников С.П.. пройшов навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР______
(протокол № 94 від 01 червня 2016 року).___________________________________________________
-  начальник цеху Герасимюк А.М.. -  пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ІІПОН»

(витяг з протоколу №1322/4.20-2018 від «30» листопада 2018 року)._______________________
• «Правил пожежної безпеки в Укріїни»:_________________________________________________
-  головний інженер -  Голота Д. В., - інженер з охорони праці -  Каганець С. А., пройшли 
навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР (протокол № 177 від 06 грудня 2017 року)_______
-  представник трудового колективу -  Грибок A.A., - електрик цеха -  Черников С.П.,_______
пройшли навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР (протокол № 177-2_________________
від 06 грудня 2017 року).__________________________________________________________________

-  начальник цеху Герасимюк А.М., -  оператор лазерної установки з програмним керуванням 
Чеховський М.А.. -  оператор верстатів з програмним керуванням Аксютін К.О. пройшли
навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1316 від « 30 »_______

листопада 2018 року). ____________________________________________________________________
 •  «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98.
в якості адміністративно технічного персоналу.:_____________________________________________
-  головний інженер -  Голота Д. В., пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН»______
(витяг з п р о т о к о л у  № 1328/4.20-2018 від « 30 » листопада 2018 року), присвоєно IV гр. з______
електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В:_________
-  інженер з охорони праці -  Каганець С. А., пройшов навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» 
ДОР (протокол № 180 від 06 грудня 2017), присвоєно IV гр. з електробезпеки з допуском до робіт 
в електроустановках напругою до і вище 1000 В;_____________________________________________
-  представник трудового колективу -  Грибок A.A.. пройшов навчання та перевірку__________
знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1328/4.20-2018 від « 30 » листопада 2018 року),

присвоєно IV гр. з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках напругою________
до і вище 1000 В;_________________________________________________________________________

-  електрик цеха -  Черников С.П., прошвов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН»_______
(витяг з протоколу №______1328/4.20-2018 від « 3 0 »  2018 року), присвоєно V гр.____________
електробезпеки допуском до робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В;__________
-  начальник цеху Герасимюк А.М., -  пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН»_______
(витяг з протоколу № 1328/4.20-2018 від « 30 » листопада 2018 року), присвоєно III гр. з 
електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках до 1000 В;_________________________



-  оператор лазерної установки з програмним керуванням Чеховський М.А.,_________________
-  оператор верстатів з програмним керуванням Аксютін К.О. пройшли навчання та__________
перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1327/4.20-2018 від «30» листопада
2018 року), присвоєно кожгому II гр. з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках 
до 1000 В;_______________________________________________________________________________
 •  «Правил тенхіечної експлуатації електроустановок споживачів» :______________________

-  головний інженер -  Голота Д. В., пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН»
(витяг з протоколу № 1400 від «17 » грудня 2018 року)._____________________________________
-  інженер з охорони праці -  Каганець С. А., прошвов навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» 
ДОР (протокол № 181 від 12 грудня 2017);____________________________________ _____ _______

-  представник трудового колективу -  Грибок A.A.. пройшов навчання та перевірку знань в 
ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1400 від « 17 » грудня 2018 року);________________________

-  електрик цеха -  Черников С.П.. пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН»_______
(витяг з протоколу № 1400 від « 17 » грудня 2018 року)._____________________________________
-  начальник цеху Герасимюк А.М.. -  пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН»

(витяг з протоколу № 1314 від «30» листопада 2018 року)._______________________________
- оператор лазерної установки з програмним керуванням Чеховський М.А.. -  оператор верстатів з 
програмним керуванням Аксютін К.О пройшли навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН»

(витяг з протоколу № 1314 від «30» листопада 2018 року)._________________________________
 •  «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»__________
НПАОП 0.00-1.59-87.______________________________________________________________________
-  головний інженер -  Голота Д. В.. -  інженер з охорони праці -  Каганець С. А.._______________
-  представник трудового колективу -  Грибок A.A.. -  електрик цеха -  Черников С.П.._______
-  начальник цеху Герасимюк А.М.. прошли навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН»
(витяг з протоколу № 1320/4.20-2018 від «30» листопада 2018 року)._______________________
-  оператор лазерної установки з програмним керуванням Чеховський М.A.. -  оператор_____
верстатів з програмним керуванням Аксютін К.О. прошли навчання та перевірку знань в ПЗ

«ЦПОН» (витяг з протоколу № 1321/4.20-2018 від «30» листопада 2018 року)._____________
______ Один раз на рік працівники проходять спеціальне навчання та перевірку знань з питань
охорони праці. Не ріштте 1 разу на 3 місяці працівники проходять інструктаж з питань охорони
праці та перевірку знань.____________ ______________________________________________________
______ Дані зварювальні роботи виконує автоматизоване устаткуванням, під пильним наглядом
операторів:______________ ________________________________________________________________

оператор верстатів з програмним керуванням Аксютін К.О.. а також_____________________
-  оператор лазерної установки з програмним керуванням Чеховський М.А. -  які прошли все

необхібне навчання та перевірку знань в спеціальних навчальних закладах.____________________
______ Посадові особи підприємства призначені наказом по підприємству відповідальними:

електрика цеху -  Черникова С.П. -  відповідальний заелектрогосподарствопідприємства
 -  начальник цеху - Герасимюк А.М.- відповідальний за безпечне виконання підвищеної
небезпеки назначається наказом по підприємстві від 16.02.18 р. №26;_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

головний інженер -  Голота Д.В. -  відповідальний за безпечну експлуатацію та справний

технічний стан обладнання;___________ ____________________________________________________
за та промислової безпеки наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

електрика цеху -  Черникова С.П. -  відповідальний за справний електричний стан 
обладнання:______________________________________________________________________________
-  механік цеху -  Грибок A.A. -  відповідальний за справний механічний стан обладнання 
назначається наказом по підприємстві від 22.11.18 р. № 150.__________________________________
-  начальник цеху -  Герасимюк А.М.- відповідальний запожежну бзпеку у виробничому
цеху. -  електрик цеху Черников С.А. -  відповідальний за стан засобів протипожежного______
захисту, а саме: вогнегасників, пожежних щитів, протипожежного водогону та стану_________



протипожежної сигналізації назначається наказом по підприємстві від 11.07.17 р. № 63.
Система управління охороною праці (СУОЩ  на підприємстві регламентується наказами, 
_____________ положеннями, переліками, та інструкціями з охорони праці:_____________.
-  Положення про службу охорони праці», перегянуто наказом директора від 13.11.17 року № 111

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
______ -  Наказ № від .16.02.2017р. «Про затвердження переліку робіт, машин і механізмів з_______
підвищеної небезпеки які виконуються ('використовуються) ТОВ «Версія-Люкс»»______________
______ -Н аказ№  1 від .12.01.2018р. «Про призначення комісії з перевірки знань з питань охорони
праці та пожежної безпеки»;________________________________________________________________
______ -  Наказ № 28 від .16.02.2018р. «Про призначення комісії з перевірки знань з питань________
електробезпеки»:_________________________________________________________________________
______ -  Наказ № 30 від 16.02.2018 «Про призначення відповідальних осіб за електрогосподарство
підприємства»:______________________________________________________ _____________________
______ -  Наказ № 26 від 16.02.2018 «Про призначення відповідальної особи за безпечне виконання
робіт підвищеної небезпеки»:______________________________________________________________

з _____ Наказ № 29 від 16.02.2018р. «Про створення постійно діючої комісії по прийомі________
спецодягу і засобів індивідуального захисту»:_______________________________________________
 -  Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту на підприємстві ТОВ «Версия-Люкс».
затверджено наказом директора від 13.11.2017р. №110;_____________________________________

з _____ Наказ № 2 від 12.01.2018р.«Про організацію проходження медичного огляду працівників»
 -  Положення про порядок проходження медичного огляду працівників підприємства_____
ТОВ «Версія-Люкс», затверджено наказом директора від 13.11.2017 р. №110;_________________

 -  Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці і
пожежної безпеки працівників ТОВ «Версия-Люкс». затверджено наказом директора__________
від 13.11.2017 р . №110:____________________________________________________________________

 -  Програма вступного інструктажу, затверджено директором 29.08.2012 р.;______________
з _____ Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці затверджено директором
15.08.2012 р.:_____________________________________________________________________________
з _____ Програма спеціального навчання та інструктажів з охорони праці, затверджено наказом
директора 11.01.2016 р. №5/1;_____________________________________________________________

 -  Наказ № 107 від 01.11.2017 р. «Про стажування і звільнення певних категорій працівників
від стажування»___________________________________________________________________________
 -  Наказ № 3 від 04.01.2016 р. Про введення в дію інструкції з охорони праці;_____________
з _____ Журнали реєстрації інструктажів з перевірки знань з питань охорони праці;____________
з _____ Протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці у працівників
______ підприємства;___________________________________________________ ____________________
 -  Посвідчення перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.________
Проведення періодичного медичного огляду:_____________________________________________
______ Всі працівники ТОВ «Версія-Люкс». які виконують роботи підвищеної небезпеки своєчасно
проходять медичні огляди, психофізіологічну експертизу.____________________________________
______ Договір №8 від 26.01.2018 року з Державною установою «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ МЕДИЦИНИ» на надання науково-_________
дослідницьких послуг: «Комплексну оцінку стану здоров’я працівників ТОВ «Версія-Люкс»
шляхом організації та проведення попередніх та періодичних медичних оглядів_______________
відповідно до вимог ст.17 Закону України «Про охорону праці» та «Порядку проведення_______

медичних оглядів працівників певних категорій» затверджено Наказом МОЗ України_________
від 21.05.2007 року №246.__________________________________________________________________
Бібліотечний фонд. Фонд законодавчих та нормативних актів, нормативних документів, в тому 

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



числі !іирматіівно-правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ, СОУ, СТП тощо), 

будівельних норм і правил (СНиІ 1. ДБН. ВСН. ВБН тощо) та технічної документації підприємства 

в достатній кількості. Фонд нормативно-правової та матеріально-технічної, навчально-методичної

бази поповнюється, зберігається та актуалізується._____________________________________________

Стан охорони праці та промислової безпеки виробництва  ГОВ «Версін-Люкс»_____________

На підприємстві укладено колективний договір, яким вирішуються питання соціального захисту 

працівників, впровадження комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та

підвищення існуючого рівня охорони праці.___________________________________________________

______ В ГОВ «Версія-Дюкс» розроблені, затверджені та введені вд ію  положення наказом_____

13.11.2017 р. №110:_____________________________________________________________________________

 - «Положення про Систему управління охороною праці»; _______________________________
і Положення про службу охорони праці»;_______________________________________________

 - «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань працівників з питань
охорони праці»; _______________________________________________________________

«Програма вступного інструктажу»;____________________________________________________
2______«Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці».____________________

Згідно «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці і 
пожежної безпеки» в ГОВ «Версія-Люкс» введені в дію наступні журнали з охорони праці:

______ - Журнал реєстрації вступного інструктажу;_______________________________________
______ - Журна:і реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_______
______ - Журнал вступного інс труктажу з пожежної безпеки;_________
 - Журнал з перевірки знань з електробезпеки:____________________________________________
 - Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;__________________________________________
2______Журнал реєс трації нарядів-догіусків на виконання робіт в єлектроустатовках;____________
 - Журнал обліку та зберігання засобів захисту.___________________________________________

kicoun індивідуального з м і с т у : _____________________________________________________________
______ - каска захисна:________________________________________________________________________
______ - окуляри захисні від механічного пошкодження :_______________________________________
______ - окуляри з світлофільтрами;___________________________________________________________
______ - спецодяг;_____________________________________________________________________________
______ - спеціальне взуття:____________________________________________________________________
______ - рукавиці комбіновані:_________________________________________________________________
______ - респіратор-пелюстка__________________________________________________________________

За собі! пі, н івіду; і: і і.ііоі о за хи сіл відповідають вимогам Технічного регламенту засобів

індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ № 76 від 27.08.2008 р.______________

При виконанні робіт, що декларуються  застосовуються наступне устаткований:___________

- Машина шовного зварювання моделі CEMSA MR.T 450/60 АР - VENT._______________________

зв. № 00237. 2006 р.в.. Італія;__________________________________________________________________

- Машина шовного зварювання моделі CEMSA MRT 450/60 АР - VENT.______________________

зв. № 5466. 2011 р.в.. Італія;___________________________________________________________________

- Машина для зварювання металу моделі FlexMaster LRSA 400/1250.___________________________

зв. № 1 51000/126. 2016 р.в.. Німетччина;______________________________________________________

- Машина для зварювання металу моделі FlexMaster LRSA 400/1250._____________ ________ __



зв. № 151000/122,2015 р.в., Німетччина;

- Зварювальна установка моделі стнковогошовного зарювання Elena 1100/II._________________

зв. № 110.4006.001-VP. 2006 р.в., Німетччина;________________________________________________

- Зва рі о вальна установка моделі стнковогошовного зарювання Elena 1100/11,_________________

зв. № 110.4006.001-VL. 2006 р.в.. Німетччина;________________________________________________

- Комплекс плаз.мепного різання груб моделі ТОР 600 зв. №060112. 2006 р.в.. Італія;__________

- Машина для лазерної різки труб моделі RSM 3400,__________________________________________

зв. № 159000/22. 2015 р.в.. Німетччина;______________________________________________________

- Комплекс лазерного розкрою металу моделі BySprint Fiber 30015____________________________

зв. № 248, 2013 р.в., Швейцарія;_____________________________________________________________

- Комплекс лазерного розкрою металу моделі BySprint Pro 315_______________________________

зв. № 1655, 2011 р.в.. Швейцарія;___________________________________________________________

______ Засоби індивідуального захисту та ізолюючий інструмент і устатковання проходять

0еріоднчні вініробування опору ізоляції згідно законодавства. Договір № 08-18 від 29.12.17 з 

ТОВ « ЕНЕРІ ( )1 ІОС'ТАЧ » на виконання робіт по випробуванню опору ізоляції електро-

облал і і ;чія ( ve i a i конання) . обслуговуванню електроустановок._________________

Дані роботи проводяться своєчасно з періодичністю в казаній в нормативних документах при

експлуатації електроустановок .______________________________________________________________

Протоколи вимірів:________________________________________________________________________

- .N1:32 1 52994-3 1.21.15-1017/1-18. №32152994-31.21.15-1018/2-18 від 15.11 .18- вимірювання
______ опору розтікання на основних заземлюючих магістралях;_______________________________
2______№32152994-31.21.15-1017/2-18 від 15.11.18 -  вимірювання опору ізоляції;_______________

№32152994-3 1.21.15-1017/3-18 від 15.11.18-  вимірювання повного опору петлі__________
______ «Фаза-нуль» Перевірка та випробування електрообладнання;___________________________
 -  №32 1 52994-3 1.21.15-1018/1 -18 від 15.11 .18- вимірювання опору розтікання на основних
заземлипочих магістралях.

______Матеріально - гохи ічиа база ІС>.В «Версія-Люкс», кваліфікація керівників та працівників

забезпе‘і\ ю гі, /юдержані і я ^ лет>,?Я1?Рт«ояа^И'ва України з питань охорони праці і промислової 

безпеки п ід час вико; іапнМ^ауна^і^ї^^оЩ Й У ідвищ еної небезпеки._____________________________

( ін іц іа л и  та т ір із в и щ е )

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20/^/р. № /< £ /<а?________

Примітки: І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення 
виконання вимог Порядку видачі дозволів па виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.
?. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої 
релііійпі переконання відмовляю'!ьея від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної, 
податкової служ би і мають відм ітку в паспорті.


