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Декларац1я

вщповщност! матер1ально-техн1чно1 бази 
вимогам законодавства з охорони прац!

Вщомост! про роботодавця: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВТДПОВТТТАПЬЧЮТЮ
(для юридично! особи: найменування юридично! особи, м(сцезнаходження,

«СЕТИНЖИС», 49000. м. Дн1про. вул. Ламана, буд. 19, оф1с 207: код СДРПОУ 39284474
код зпдно 3 СДРПОУ, пр1звище, 1м'я та по батьков! кер(вника; номер телефону, телефаксу, адреса електронно!' пошти;

Директор -  Загаевський Юр1й Георпйович, телефон: ('050') 357-06-40. setingis(a).ukr.net

для ф1зично1 особи - п1дприемця: пр1звище, (м'я та по батьков(, сер1я i номер паспорта, ким i коли виданий, м1сце проживания.

реестрац1йний номер обл1ковоТ картки платника податк1в, номер телефону, телефакеу, адреса електронно! пошти;
м. Дн1про, Дн1пропетровська область зг1дно укладених договор1в на об’ектах Замовник1в
м1сце виконання роб1т пщвищеноУ небезпеки та/або експлуатац!!' (застосування) машин.

механ1зм1в, устатковання п1двищено1 небезпеки)

1нформац1я про наявн1сть договору страхування цив1льно1 в1дпов1дальност1 перед трет1ми 
особами стосовно вшшкодування наслшк1в можливо! шкоди: arinno Яодатку 1 до «Порядку
(найменування страхово! компанй' етрок дй’ страхового пол1су, номер i дата його видач!),
та правил проведения страхування цив{льно1 в1дпов1дальност1 перед трет1ми особами» зг1дно 
постанови Каб1нету MinicTpiB № 1788 вщ 16.08.2002 року на ТОВ «СЕТИНЖИС» 
страхування не проводилось. оск1льки п1дприемство не е об'ектом п1двищено1 небезпеки

1нформац1я про проведения добров1льного аудиту з охорони прац! не проводився______
(дата проведения аудиту)

Я. Загаевський Юр1й Георпйович
(пр1звище, (м'я та по батьков! кер1вника юридично! особи або ф1зично! особи -  пщприемця)
ц1ею декларац1ею п1дтверджую в)дпов1дн1сть матер1ально-техн1чно1 бази та умов прац) 
вимогам законодавства з питань охорони прац) та промислово! безпеки п(д час виконання 
таких роб1т п1двищено1 небезпеки та/або експлуатац)! (застосування) таких машин, 
механ1зм1в, устатковання п1двиш:ено1 небезпеки:
Роботи в д1ючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дй’ с т р у м у

(найменування виду роб!т пщвищено! небезпеки та/або машин, механ!зм1в, устатковання п1двищено! небезпеки, тип або 
ВИСОК01 частоти_____________  _______
марка (за наявност!), номер парт!!, дата виготовлення, краша походження, як! виконуються та/або експлуатуються

(застосовуються) без отримання в!дпов!дного дозволу.

Юльк1сть робочих м1сць -  11. на яких icHve ризик виникнення травм -5: кшьк1сть 
к!льк!сть робочих м!сць, в тому числ! тих, на яких !снуе п!двищений ризик виникнення травм, буд!вель i 
буд1вель -  1: адм1н1стративна буд1вля розташована за адресою: м, Дн1про. вул. Дамана,
буд. 19, оФ1с 207. структурних пщроздш1в -  3.
споруд, (прим!щень), виробничих об'ект!в (цех!в, дшьниць, структурних п!дрозд!л!в)



1нш1 вшомост!: директор ТОВ «СЕТИНЖИС» Загаевський Ю.Г. пройшов у навчальному 
центр! 3 охорони прац! ФОГТ Макаров Д.В. навчання закон1в та нормативно-правових акт1в з 
охорони прац! в об'ем! загального курсу «Охорона прац1», безпеки прац! в галуз!, 
вибухонебезпеки виробництва i вибухозахисту. пожежно! безпеки. електробезпеки. ппени 
прац!, надання першо! допомоги потерп1лим., управл1ння роботами з проф!лактики та 
л!квшац!'1 насл!дк!в aBapii. а перев!рку знань ком1с1ею Головного управлшня Держпращ у 
Запор1зькш облает! (протокол вщ 29.11.2018 р. № 03.11-187-ОП, посвщчення № 108-11/18), 
а майстер Загаевський А.Ю. та !нженер-електрик Поляков М.В. пройшли у 
ТОВ УКК «Проф! Лайн» навчання закон!в та нормативно-правових акт!в з охорони прац! в 
об'ем! загального курсу «Охорона прац!». основних положень Закону Укршни «Про охорону 
прац! та загальнообов’язкове державне соц!альне страхування» та взаемозв’язок з !ншими 
Законами Укра'ши., а перев!рку знань ком!с!сю Головного управл!ння Держпрац! у
Дн!пропетровськ!й облает! (протокол в!д 15.09.2018 р.. № 286. посвщчення № 12277 та 
посвщчення № 12278).
Директор ТОВ «СЕТИНЖИС» Загаевський Ю.Г, пройшов навчання з курсу ПБЕЕС. ПЕНЕ, 
ПЕЕЗ. ПТЕЕС. ППБ у ТОВ УКК «Проф! Лайн», а перев!рку знань ком!с!сю Головного 
управл!ння Держпрац! у Дн!пропетровськ!й облает! (протокол в!д 26.09.2018 р., № 274. 
згшно якого в!н отримав V трупу допуску з електробезпеки (до ! понад 100QB) - посвщчення 
№ 11996Т Майстер Загаевський А.Ю. та !нженер-електрик Поляков М.В. пройшли 
навчання з курсу ПБЕЕС, ПБЕЕ, ПЕЕЗ. ПТЕЕС. ППБ у ТОВ УКК «Проф! Лайн», а 
перев!рку знань ком!с!ею Головного управл!ння Держпрац! у Дн!пропетровськ!й облает! 
(протокол в!д 27.07.2018 р.. № 191. згщно якого майстер Загаевський А.Ю. отримав 
V ТРУПУ допуску 3 електробезпеки (до ! понад 1000В) - посвщчення № 11997 та шженер- 
електрик Поляков М.В. отримав V трупу допуску з електробезпеки (до ! понад 10Q0B) - 
посвщчення № 02832).
Майстер електромонтажних роб!т Култишев О. Б. пройшов навчання з курсу ПБЕЕС, ПБЕЕ, 
ПЕЕЗ, ПТЕЕС. ППБ у ТОВ УКК «Проф! Лайн», а перев!рку знань ком!с!ею Головного 
управл!ння Держпрац! у Дн!пропетровськ!й облает! (протокол в!д 27.07.2018 р„ № 191, 
згщно якого в!н отримав V трупу допуску з електробезпеки (до ! понад 1000 В) - посвщчення 
№ 02833), а навчання з питань законодавства Укра'ши про охорону прац! в об’ем! 
загального курсу «Охорона прац!», основних положень Закону Укра'ши «Про охорону прац! 
та загальнообов’язкове державне соц!альне страхування» та взаемозв’язок з шшими 
Законами Укра'ши майстер електромонтажних работ Култишев О.Б. пройшов на 
пщприемств!, а перевщку знань - ком!с!ею з перев!рки знань з питань охорони прац! 
пщприемства (протокол в!д 01.12.2018: № 0412 ).
Наявн!сть служби охорони прац!, !нструкц!й, шформац!'! про проведения навчання та 
!нструктажу з питань охорони прац!, експлуатац!йно1 документац!'!, засоб!в !ндив!дуального 
захисту, нормативно-правово! та матер!ально-техн!чно1 бази, навчально-методичного 
забезпечення: наказом № 0312 в!д 03.12.2018р. у ТОВ «СЕТИНЖИС» обов’язки спец!ал!ста
(пр1звище, 1м'я та по батьков! oci6, в1дпов!дальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони npaqi та
3 охорони прац! покладено на директора Загаевського Ю.Г,
промислово! безпеки, наявн1сть служби охорони npaqi,

Наказом № 0412 в!д 04.12.2018 р. у ТОВ «СЕТИНЖИС» створено ком!с!ю пщприемства з 
перев!рки знань з питань охорони прац! у склад!:
Г олова ком!сн: Загаевський Ю.Г. директор.
Члени ком!сн: Загаевський А.Ю. майстер.

Поляков М.В. шженер-електрик.

В!дпов!дальним за безпечне виконання небезпечних роб!т з видачею наряду-допуску в д!ючих 
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах д!!' струму високо! частоти по 
п!дприемству та на об'ектах замовник!в призначено !нженера-електрика Полякова Максима 
В!тал!йовича (наказ № 0412 в!д 04.12.20 18 р.Т який пройшов навчання в об'ем! з загального
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курсу «Охорона npaui» V TQB УКК «Проф! Лайн», а перев1рку знань ком1с1ею Головного 
управл1ння Держпрац! у Дн1пропетровськ1й облает! (протокол в1д 15.09.2018 р.. № 286. 
посвщчення № 12278~): навчання з курсу ПБЕЕС. ПБЕЕ. ПЕЕЗ, ПТЕЕС. ППБ Поляков М.В. 
пройшов у ТОВ УКК «Проф{ Лайн», а перев1рку знань ком1с1ею Головного управл1ння 
Держпрац! Укра'ши у Дшпропетровськ1й облает! (протокол в1д 27.07.2018 р.. № 191.
посвщчення № 02832) та отримав V трупу допуску з електробезпеки (до i понад 1000 В). 
В1дповщальною особою за електрогосподарство у ТОВ «СЕТИНЖИС» призначено майстра 
Загаевського Андр1я Юршовича. який пройшов навчання в об'ем! з вагального курсу 
«Охорона прац!» у ТОВ УКК «Проф! Лайн», а перев1рку знань ком1с1ею Головного 
управл1ння Держпрац! у Дн1пропетровськ1й облает! (протокол вш 15.09.2018 р„ № 286. 
посвщчення № 12277). а навчання з курсу ПБЕЕС. ПБЕЕ, ПЕЕЗ. ПТЕЕС. ППБ пройшов у 
ТОВ УКК «Проф! Лайн», а перев1рку знань ком1с1ею Головного управл1ння Держпрац! 
Укра'ши у Дншропетровськш облает! (протокол в1д 27.07.2018 р.. № 191. посвщчення 
№ 1199) та отримав V (до i понад 1000 В) трупу допуску з електробезпеки.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання 4 розряду Лукин Роман 
Олександрович (диплом HP № 26162962 от 21,06.2005 р.. виданий Дн1продзержинським 
1ндустр1альним техн1кумом) та електромонтажник з монтажу силових мереж та обладнання 5 
розряду Бурсук Микола Олекс1йович ( посвщчення № 025769 в1д 06.01.2011 р.. видане 
ДП «Дн1пропетровський УКК «Монол1т»). як1 виконують роботи. шо декларуються. пройшли 
спец1альне навчання та перев1рку знань з електробезпеки в ТОВ УКК «Проф! Лайн», а 
перев1рку знань ком1с1ею Головного управл1ння Держпрац! у Дн1пропетровськ1й облает! 
(протокол в1д 21.09.2018 р.. № 269 . посв1дчення № 07443 (V трупа допуску з електробезпеки 
до i понад 1000 В); та посвщчення № 07444 (IV трупа допуску з електробезпеки! до i понад 
1000 В), а навчання з питань охорони прац! в обсяз! 1нструкц1й з охорони npaui згщно 
профес1й та вид1в виконуваних роб1т пройшли на пщприсмств!. а перев1рку знань 
ком1с1ею 3 перев1рки знань з питань охорони ирац! п{лпригмства (протокол в1д 12.12.2018:
№  1212).
Прац1вники. як1 виконують роботи пщвищено'! небезпеки. проходять в1дпов1дн1 1нструктаж1 
та навчання з питань охорони прац! зг1дно затверджених програм проведения навчання та 
перев1рки знань з питань охорони прац! на п{дприемств1. Перев1рка знань пращвник1в 
в1дбуваеться форм! усного опитування за розробленими тестовими б1летами з питань 
ОХОРОНИ npaui за профес1ями та видами виконуваних роб1т.
У ТОВ «СЕТИНЖИС» розроблен! 1нструкцГ1 з охорони npaui. в тому числ! «1нструкц1я з
1нструкц1й, 1нформац11 про проведения навчання та 1нструктажу з питань охорони npaui,
охорони пран! № 15 для електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання» 
та «1нструкц1я 3 охорони прац! № 16 для електромонтажника з монтажу силових мереж та 
обладнання». як1 затверджен! наказом в1д 06.03.2018 р. № 0603.
Bci прац1вники ТОВ «СЕТИНЖИС» проходять навчання. стажування на робочому м1сц1. 
перев1рку знань та 1нструктаж1 з питань охорони прац! зг1дно «Положения про порядок 
проведения навчання i перев1рки знань з питань охорони прац! прац1вник1в 
«ТОВ «СЕТИНЖИС» . затвердженого наказом в1д 07.03.2018 р, № 0703.
Прац1вники забезпечен! засобами 1ндивщуального захисту в повному обсяз! згщно норм: 
захисн! каски. респ1ратори. захисн! рукавищ. захисн! окуляри. спецодяг. спецвзуття на 
д1електричн1й пщошв!: штанги 1золююч1: покажчики наируги до 1000 В та вище 1 кВт: 
Д1електричн1 рукавиц!; д1електричн1 боти; переноси! заземлювач!: захисн! огородження: 
д1електричн1 килими: 1нструмент з 1зольованими рукоятками: плакати та знаки безпеки; 
запоб1жн1 монтажи! пояси.
_1нструктажу 3 питань охорони npaui, eKcnnyaTauiiiHoi документаи!!, 3aco6iB iндивiдyaльнoгo захисту,
Ус1 313 мають в1дпов1дн1 захисн! властивост!. На п1дприемств1 вироваджене регулярне. 
вщповщно до встановлених терм1н1в. вииробування i перев1рка придатност! 313 з видачею 
акт1в в1дповщно д1ючих нормативно - правових документ1в. Ус1 313 використовуеться за 
призначенням. утримуються у техн1чно справному стан! та видаються прац1вникам п1д 
особистий пщпис. 3 ознайомленням щодо метод1в застосування та використання засоб1в 
(ндивщуального захисту. про що робиться запис у журнал! або картц! обл1ку. зпдно д1ючих
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вимог нормативних акт1в з охорони npani. експлуатац1йних документ1в виробника та д1ючого 
на пшприемств! «Положения про забезпечення 313 та спецодягом». яке введено на 
пшприемств! в д1ю наказом вш 18.06.2018р. № 167. Наказом № 0903 вщ 09.03.2018 р. на 
TQB «СЕТИНЖИС» створена ком1с1я з приймання i перев1рки засоб1в 1ндившуального 
захисту. що надходять на п1дприсмство на в1дпов{дн1сть вимогам нормативних документ1в.
Bci HpauiBHHKH при прийом! на роботу та пер1одично один раз на р1к проходять медичний
огляд.______________________________________________________________________________
У "ТОВ «СЕТИНЖИС» розроблен!. затверджен! та введен! в д1ю: «Положения про систему 
управл1ння охороною npaui» (наказ № 0702 вш 07.02.2018 рЛ, «Положения про службу 
охорони прац!» (наказ № 0602 вщ 06.02.2018 р,). «Положения про порядок проведения 
навчання та перев1рки знань з питань охорони пран!» (наказ № 0502 в1д 05.02.2018 р.). 
«Порядок проведения медичних огляд1в прац1вник1в певних категор1Й» (наказ № 1101 в1д 
11.01.2018 р Л. «Перел1к робП з шдвищеною небезпекою ( наказ № 1003 вш 10.03.2018р.'): 
посадов! 1нструкцГ1 (наказ № 60-К в1д 01.03.2018р.1 та 1нструкци з охорони прац! за 
профес!ями та видами виконуваних роб!т ( наказ № 0603 в!д 06.03.2018 р.)
У "ТОВ «СЕТИНЖИС» ведуться: «Журнал реестрацИ' вступного !нструктажу з питань 
ОХОРОНИ прап!», «Журнал p e e c T p a n ii  !нструктаж!в з питань пожежно! безпеки». «Журнал 
реестран!! !нструктаж1в з питань охорони прап! на робочому м1сп!».«Журнал реестрапп 
1нструкп!й 3 охорони прап!». «Журнал обл!ку видач! !нструкп!й з охорони прап!». 
Нормативно-правова та матер!ально-техн1чна база, навчально-методичне забезпечення:
нормативно-правово! та матер1ально-техшчно! бази,
Матер!ально-техн!чна база п!дприемства в!дпов!дае вимогам законодавства з питань 
ОХОРОНИ прап! та промислово! безпеки. В наявност!: слюсарний !нструмент з 1зольованими 
рукоятками; вольтметри; амперметри: струмовим!рювальн! кл!ш!: випробувальний стенд для 
перев!рки двигун!в.
Послуги 3 профшактичних електровимщювань при виконанн! роб!т з пшвишеною небез
пекою зд!йснюе ТОВ «Техн!чний пентр» ГСвшоптво про атестап!ю вим!рювально1 електро- 
техн!чно1 лаборатор!!' ДП «Дн!простандартметролог!я» №ПЧ 07-0/2310-2017. Дозв!л 
Держпрпромнагляду №1014.13.301. у вщповщност! до договору №99-18 в!д 10.10.2018р. 
Електрозахисн! засоби проходять вим!рювання у електротехн!чн!й лабораторп ТОВ «Тех- 
н!чний пентр» (Св!доптво про атестап!ю вим!рювально1 електротехн!чно1 лаборатор!!'
ДП «Дн!простандартметролог!я» №ПЧ 07-0/2310-2018. Дозв!л Держгщпромнагляду 
№1014.13.301. у вщповщност! до договору №99-18 в!д 10.10.2018 р. Оформлюються 
протоколи перев!рки.
На пщприемств! "ТОВ «СЕТИНЖИС» е затверджен! програми проведения навчання та 
перев!рки знань з питань охорони прап!. план-граф!к проведения навчання ! перев!рки знань з 
питань ОХОРОНИ прап!. бшети з перев!рки знань з питань охорони прап!. В каб!нет! охорони 
прап! "ТОВ «СЕТИНЖИС» проводяться !нструктаж!. навчання ! перев!рка знань з питань 
ОХОРОНИ прап!. Каб!нет оснащений комп’ютерною та орган!зап!йною техн!кою. наочними 
навчально-методичного забезпечення)
пос!бниками. плакатами з питань промислово!' безпеки та охорони прап!. актами 
законодавства та державними мшгалузевими та галузевими нормативними актами про 
охорону прап!. методичною ! довщковою л!тературою. навчальними програмами. 
необх!дними для !нструктажу. навчання та консультап!й прап!вник!в з питань трудового 
законодавства ! охорони прап!. Пран!вники пщприсмства забезпечен! нормативно-правовими 
актами з охорони прап! в повному обсяз!.
У "ТОВ «СЕТИНЖИС» е в наявност! така нормативно-правова документап!я: Закон Украши 
«Про охорону прап!». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перел!к роб!т п!двищено1 небезпеки». НПАОП 
0.00-4.21-04 «Типове положения про службу охорони прап!». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положения про порядок проведения навчання ! перев!рки знань з питань охорони пращ». 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положения про розробку !нструкп!й з охорони пращ». НПАОП 0.00- 
6.03-93 «Про порядок опрапювання ! затвердження власником нормативних акт!в про охорону 
прап!. що д!ють на п!дприемств!». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальн! вимоги стосовно 
забезпечення роботодавпями охорони прап! прап!вник!в». НПАОП 0.00-4.01-08 «Положения



про порядок забезпечення прац1вник1в спец1альним одягом. спец1альним взуттям та 1ншими 
засобами 1ндившуального захисту». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони npani ш'я чяг, 
виконання роб1т на висот!», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони пращ п1д час робота з 
1нструментом та пристроями». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечно! експлуатаци 
електроустановок споживач1в», «Правила техн1чно1 експлуатацп електроустановок 
споживач1в». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежно! безпеки в Укра'ш!»., Кодекс закон1в 
ПРО працю УкраТни.________________________________________ ________________________

Д и р ек т о Щ ! Ю.Г. ЗАГАСВЬКИЙ
(ш1щали та пр1звище)

■ а д  ....
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Декларац1лМ]Щй*^||^^ в журнал! обл!ку суб'ект!в господарювання у Головному управл!нн! 
Держпращ у Дн1пройНтровськ!й облает! р»

Прим!тки: 1. Ф!зична особа —  пщприемець своТм пщписом надае згоду на обробку персональних даних з
метою забезпечення виконання вимог Порядку видач! дозвол!в на виконання роб!т п!двищеноТ 
небезпеки та на експлуатац!ю (застосування) машин, механ!зм1в, устатковання п!двищеноТ 
небезпеки.

2. Реестрац!йний номер обл!ково1 картки платника податк!в не зазначаеться ф!зичними 
особами, як! через своТ рел1г1йн! переконання в!дмовляються в!д його прийняття та пов1домили 
про це в1дпов1дному органу державно'! податково! служби i мають в1дм1тку в паспорт!.”


