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законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНВЕСТ»____________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Філософська буд.84, корп.18, к.121, ЄДРПОУ 41142269.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Сичов Євген Олександрович.________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

тел.: 068 144 35 40. e-mail: anvest.ua@gmail.com ______________________________________________
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 об’єктах замовників на території України__________________________________________________
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, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився ______ ______

"I

(дата проведення аудиту)

Я, Сичов Євген Олександрович
(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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, 
камерах. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Зберігання балонів із
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (киснем технічним,
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або

сумішшю пропану технічного і бутану технічного, з вуглецевим газом, з аргоном газоподібним
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

технічним, з ацетиленом розчиненим). Зварювальні роботи.____________________________________
Кількість робочих місць-6, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм-2,
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

офісне приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. 
Філософська буд. 84. корпус 18, кімната 121.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Сичов Є.О., головний інженер Денисенко О. А. пройшли навчання 
в ТОВ «НВЦ Професійна безпека» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Київській області Закону України «Про охорону праці», протокол № 81-819-18 від 28.09.18 р.

Інженер з охорони праці Майстренко A.C. пройшов навчання в ТОВ «НЦ Безпека праці» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області за курсом 
«Навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів у відповідності до «Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
протокол №19-174 від 26.02.19 р.

Директор Сичов Є.О. (4 гр. до і вище 1000В) пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
«Законодавства про охорону праці». «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
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«Правил пожежної безпеки України», протокол № 1149 від 12.10.18 р.
Головний інженер Денисенко О. А. (5 гр. до і вище 1000В) пройшов навчання в ТОВ «УК 

«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області «Законодавства про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил пожежної безпеки України», протокол № 887 від 17.08.18 р.

Інженер з охорони праці Майстренко A.C. (4 гр. до і вище 1000В) пройшов навчання в ТОВ 
«УКК «Пробі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, 
«Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Законодавства про охорону праці». «Правил 
пожежної безпеки», протокол № 71 від 07.03.19 р.

Головний інженер Денисенко О. А. пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол № 1273 від 07.11.18 р.

Директор Сичов Є.О.. інженер з охорони праці Майстренко A.C. пройшли навчання в ТОВ 
«УКК «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 
0.00-1.15-07. протокол № 64 від 04.03.19 р.

Директор Сичов С.О.. головний інженер Денисенко О. А., інженер з охорони праці 
Майстренко A.C. пройшли навчання в ТОВ «УКК «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12. ДБН А.3.2-2-2009. протокол № 18 від 25.01.19 р.

Директор Сичов С.О.. головний інженер Денисенко О. А., інженер з охорони праці 
Майстренко A.C. пройшли навчання в ТОВ «УКК «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13. протокол № 40 від 08.02.19 р.

Директор Сичов С.О.. головний інженер Денисенко О. А., інженер з охорони праці 
Майстренко A.C. пройшли навчання в ТОВ «УКК «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол № 59 від
21.02.19 р.

Директор Сичов Є.О., головний інженер Денисенко О. А., пройшли навчання в ТОВ «УКК 
«Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В. 2.5-20-2001, 
протокол № 34 від 06.02.19 р.

Інженер з охорони праці Майстренко A.C. пройшов навчання в ТОВ «УКК «Профі Лайн» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил 
безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В. 2.5-20-2001, протокол № 70 від
0 6 . 0 3 . 1 9  р .

Зварник Полянський Г.М. пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» і допущений до 
ручного дугового зварювання, протокол № 46 від 11.10.2017 р.

Електромонтажник будівельний Міхєенко В.В. пройшов навчання в Маріупольському 
індустріальному технікумі по спеціальності «Монтаж та експлуатація електроустаткування 
підприємств та громадських будівель», диплом № 973317 від 31.03.1993 р.

Наказами по підприємству призначено відповідальних осіб за безпечне виконання робіт 
підвищеної небезпеки:

Головний інженер Денисенко O.A. наказом № 8 від 21.11.18 р. призначений особою 
відповідальною за безпечне проведення робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 м.

Головний інженер Денисенко O.A. наказом № 9 від 28.02.19 р. призначений особою 
відповідальною за безпечне виконання зварювальних робіт.

Головний інженер Денисенко O.A. наказом № 10 від 28.02.19 р. призначений особою 
відповідальною за безпечну експлуатацію та зберігання балонів.

Головний інженер Денисенко O.A. наказом № 7_від 191)9.18 р. призначений відповідальним
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за справний стан, безпечну експлуатацію електрогосподарства та безпечне виконання робіт в 
електроустановках.

Головний інженер Денисенко O.A. наказом № 11 від 28.02.19 р. призначений особою 
відповідальною за видачу нарядів-допусків та безпечне виконання робіт, що виконуються за
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

нарядом-допуском.
На підприємстві TOB «АНВЕСТ» у відповідності до вимог ст.13 Закону України «Про 

охорону праці» створена служба охорони праці. Функції служби з охорони праці виконуються у 
порядку сумісництва, керівником служби призначено -  інженера з охорони праці Майстренко A.C. 
наказ № 5 від 22.02.19 р._______ ______________________________________________________________
наявність служби охорони праці;

На підприємстві наказом № 8 від 27.02.19 р. переглянуто склад комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці у складі: голова комісії -  директор -  Сичов Є.О. та члени комісії: головний 
інженер Денисенко O.A., інженер з охорони праці Майстренко A.C.

На підприємстві переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та 
видам робіт затверджені наказом № 7 від 27.02.19 р., у тому числі:

- інструкція з охорони праці № 10 під час виконання електромонтажних робіт: інструкція з 
охорони праці № 12 при виконанні робіт з підвищеною небезпекою: інструкція з охорони праці № 
14 під час виконання робіт на висоті: інструкція з охорони праці № 15 для електрогазозварника: 
інструкція з охорони праці № 16 під час експлуатації балонів.

На підприємстві затверджено та введено у дію «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» наказ № 11 від 12.12.18 р. Відповідно до 
«Положення...» з працівниками проводяться інструктажі з охорони праці. Результати фіксуються 
відповідними записами у журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

інструкцій, інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі на 
обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки. Для 
виконання робіт працівники використовують справне обладнання та інструмент.

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту проходять 
періодичні огляди та випробування у встановлені терміни. Наказом № 12 від 01.03.2018 р. 
створено комісію з прийняття та перевірки 313.

засобів індивідуального захисту,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладнання, інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: пояси запобіжні ПП1- 
Б. фал рятувальний, стрічки сигнальні, протигаз ПШ, діелектричні рукавички, каски захисні, 
респіратори пилозахисні. окуляри захисні, костюми захисні, рукавички робочі, чоботи без цвяхів 
на неслизькій підошві, інвертор зварювальний САБ-258Н. детектор газу MS 6310. показник 
напруги «Поиск-Іф», інструменти з ізолюючими рукоятками (плоскогубці, кусачки, викрутки). 
Укладено договір поставки газових балонів з ЧАТ «Лінде Газ Украіна» № 3759 від 27.03.19 р., 
газові балони зберігаю ться в спеціально пристосованому м ісц і, без доступу сонячних 
променів (під навісом).

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам Законодавства України з охорони 
праці та промислової безпеки. На підприємстві використовується Нормативно-правові акти 
своєчасно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань, на підприємстві в 
наявності: Закон України «Про охорону праці». Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». Закон України «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском.», НПАОП^ 0.00-4.12-05 «Типове положення^ про навчання з питань охорони працЬп



НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку і н с т р у к ц і й  з  о х о р о н и  прані». НПАОП 0.00-6.03-93 
«Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві». 
Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Навчально- 
методичне забезпечення представлене: плакатами, стендами, навчальними планами та
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичне забезпечення)

програмами.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2(И^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 обліково! 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.”.


