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зогооь о ь ч ї ґ ґ - ' п об- ^ 'Д ек л а р а ц ія
1 5 СЕР 2019 в ід п о в ідн о ст і м а т ер іа л ь н о -т ех н іч н о ї бази
в и м о г а м за к о н од ав ст в а з п и тан ь о х о р он и праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З О Б М Е Ж Е Н О Ю ВІДП ОВІДАЛЬН ІСТЮ ФІРМ А «ЯТРАНЬ»_________
(для ю р и ди ч н ої особи: найменування ю р и ди ч н ої о со б и ,

51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вулиця Харківська, будинок 114, кв. 82
м ісц езнаходж ення, код згід н о з Є Д РП О У , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, ном ер телеф ону,

код згідно з ЄДРПОУ 20204897,
Чиграева Тетяна Іванівна
(050) 956-66-99

(оууа<тап@атаі1.сот________________

телеф аксу, адреса ел ектр онної пошти;
для ф ізи ч н о ї о со б и — підприємця: прізвищ е, ім ’я та по батькові, серія і ном ер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний ном ер о бл ік ов ої картки платника
податків, ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса ел ек тр он н ої пошти;

роботи виконуються на теріторії Дніпропетровької області та об’єктах Замовника______
м ісце виконання р обіт 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 відш кодування наслідків мож ливої шкоди - договір не укладався______________
(найм енування стр ахової компанії, строк
д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився_________
(дата проведення аудиту)

Я. Чиграева Тетяна Іванівна_____________________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю р и ди ч н ої о с о б и , або ф ізи ч н о ї о со 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
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 Додатку 6 до Порядку).
_______
_
(найменування виду робіт п ідви щ ен ої небезпеки та/або маш ин, м еханізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки,

- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,__________
(застосов ую ть ся ) б ез отримання відп овідн ого до зв о л у ,

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8 Додатку 6 до Порядку).
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних_______
комунікацій чи під водою (и.9 Додатку 6 до Порядку).____________________________________________
- Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п.12 Додатку 6 до Порядку)._____________
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (п.16
Додатку 6 до Порядку).
______________________________________________________
- Зварювальні роботи (п.19 Додатку 6 до Порядку).________________________________________________
Кількість робочих місць 10 (десять), у тому числі 8 (вісім), на яких існує підвищений ризик
кількість р обоч и х місць, у том у числі тих, на яких існ ує підвищ ений ризик виникнення травм,

виникнення травм_______________________________________________________________________________
офісне
та
складське
приміщення
орендовані
(договір
оренди
№05/01-17
від
05.01.2017р.,укладеного з ФОН Мисап Андрій Олександрович) розташовані за адресою:
Дніпропетровська обл. м. Павлоград, вул. Івана Мазепи, буд. 142
будівел ь і сп о р у д (прим іщ ень),

роботи плануються виконувані на об'єктах Замовника
виробничих об'єктів (ц ехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор - Чиї раева Тетяна Іванівна, головний інженер - Загпебельний
(прізвищ е, ім'я та по батькові о сіб , які відповідаю ть

Микола Іванович, інженер з охорони праці - Прокопенко Тарас Вікторович пройшли
за дотрим анням вим ог законодавства з питань охор он и праці та пром и сл ов ої безпеки;

навчання:
:_____ протокол № 130 від 18.10.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони нрані, перевірені знання законодавчих актів з охорони прані, безпека праці в галузі,
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни
праці, надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та
ліквідації наслідків аварій у директора ТОВ ФІРМИ «ЯТРАНЬ» Чиграевої Тетяни Іванівни,
головного інженера Загребельного Миколи Івановича, інженера з охорони праці ГІрокопенка
Тараса Вікторовича, виданого ТОВ «Обласний навчальний центр «РЕГІОН БУД»;
:_____ протокол № 61
від 22.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці, перевірені знання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», НПАОГ1 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок»,______ Н П А О П 40.1-1.07-01______ «Правила експлуатації електрозахисних
засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Законодавство про
охорону праці», «Правила пожежної безпеки в Україні» у директора ТОВ ФІРМИ «ЯТРАНЬ»
Чиграевої Тетяни Іванівни (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), головного інженера
Загребельного Миколи Івановича (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), інженера з
охорони праці ГІрокопенка Тараса Вікторовича (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В),
виданого ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ-ЛАЙН»;
:_____ протокол № 149 від 08.11.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці, перевірені знання НПАОІІ 0.00-1.81-18 «Правила охорони нраиі під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском» у директора ТОВ ФІРМИ «ЯТРАНЬ»
Чиграевої Тетяни Іванівни, головного інженера Загребельного Миколи Івановича, інженера з
охорони праці Проконенка Тараса Вікторовича, виданого ТОВ «Обласний навчальний центр
«РЕГІОН БУД»;
-_____ протокол № 145 від 09.11.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці, перевірені знання
ГІІТАОП 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем
газопостачання» у директора ТОВ ФІРМИ «ЯТРАНЬ» Чиграевої Тетяни Іванівні, головного
інженера Загребельного Миколи Івановича, інженера з охорони праці ГІрокопенка Тараса
Вікторовича, виданого ТОВ «Обласний навчальний центр «РЕГІОН БУД»;
-_____ протокол № 116 від 23.05.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони прані, перевірені знання НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у директора ТОВ ФІРМИ
«ЯТРАНЬ» Чиграевої Тетяни Іванівни, інженера з охорони праці Проконенка Тараса
Вікторовича, виданого ТОВ «Обласний навчальний центр «РЕГІОН БУД»;
-_____ протокол № 18
від 25.01.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони нраці, перевірені знання НГІАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у головного інженера
Загребельного Миколи Івановича, виданого ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФ1ЛАНІ1»;
:_____ протокол № 107 від 20.05.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці, перевірені знання НПАОІІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони прані під час
виконання робіт на висоті» у директора ТОВ ФІРМИ «ЯТРАНЬ» Чиграевої Тетяни Іванівні,
головного інженера Загребельного Миколи Івановича, інженера з охорони праці Проконенка
Тараса Вікторовича, виданого ТОВ «Обласний навчальний центр «РЕГІОН БУД».
Наказом № 11-011 від 18.04.2019р. призначено головного інженера Загребельного
Миколу Івановича, у разі його відсутності директора Чиграеву Тетяну Іванівну,
відповідальною ососбою:
-за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства;
-за
безпечне
виконання
робіт
з
монтажу,
демонтажу,
налагодження
газовикористовуючого обладнання;

-за безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будників, споруд,
зміцнення їх аварійних частин;
- за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском;
- за безпечне виконання зварювальних та газополум’яних робіт;
- за безпечне виконання робіт на висоті.
Па підприємстві наказом № 1-011 від 24.05.2019р. створена служба охорони праці в особі
наявністю служ би охор он и праці,

інженера з охорони праці - Проконенко Тараса Вікторовича. За наказом №2-ОГІ від
24.05.2019р. на підприємстві створоено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у
складі: голова комісії директор Чиграева Тетяна Іванівна, члени комісії: головний інженер
Загребельний Микола Іванович, інженер з охорони праці Проконенко Тарас Вікторович.
Наказом № 3-ОП від 24.05.2019р. на підприємстві затверджені та введені в дію:
-«Положення про службу охорони праці»;
-«Положення про комісію з питань охорони праці»;
-«Положення про систему управління охороною праці»;
-«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці»;
-«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом; спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
-«Положення про медичний огляд працівників підприємства»;
-«Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань га аварій на виробництві»;
-«Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці»;
-«Положення про порядок виконання робіт з нідвищенною небезпекою»;
-«Перелік робіт з підвиценною небепекою».
Наказом № 4-ОП від 24.05.2019р. затверджені та введені в дію посадові інструкції:
інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охор он и праці,

директора; головного інженера; інженера з охорони праці.
Наказом № 4-ОП від 24.05.2019р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:
№40 для покрівельника рулонних покрівельника рулонних покрівель та покрівель із штучних
матеріалів;
№41 для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування;
№42 для електромонтера;
№43 для газозварника (газорізальника);
№44 під час виконання земляних робіт;
№45 нід час виконання робіт на висоті;
№48 при виконанні стрональних робіт;
№53 для електрозварника ручного зварювання;
№55 під час робіт з ручним електрифікованим інструментом;
№56 під час експлуатації балонів;
№57 нід час виконання електромонтажних робіт у діючих електроустановках;
№58 під час виконання робіт з монтажу металевих і залізобетонних конструкцій
та інші.
Наказом № 12- ОІІ від 24.05.2019 р. затверджена та введена в дію інструкція з охорони
праці № 21 про надання першої (долікарської*) допомоги при нещасних випадках.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться иа підприємстві: журнал реєстрації
е кс пл у ата ці й ної д о кум е нта ц ії,

вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного,
позапланового, цільового інструктажів; журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на
підприємстві; журнал реєстрації інструкцій з охорони прані на підприємстві; журнал

реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
журнал обліку видачі засобів
індивідуального захисту; журнал приймання і огляду риштування і помостів; журнал обліку
наряд-допусків на виконання будівельних робіт підвищеної небезпеки; журнал обліку
газозварювального
обладнання;
журнал
обліку,
перевірки
га
випробування
електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників;
типові технологічні карти на виконання будівельних робіт; проект виконання робіт (ПВР) на
демонтаж будівель та споруд.
Працівники
підприємства пройшли навчання та перевірку знань
в комісії
підприємства згідно загального курсу: - з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені
знання законодавчих актів з охорони праці, безпека праці в галузі, внбухонебезпекн
виробництва і вибу хозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої
допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій; - з
перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання вимог НП АО П 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.01-97
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок»,
І1ПАОП40.1-1.07-01
«Правила
експлуатації електрозахисиих засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів», «Законодавство про охорону праці», «Правила пожежної безпеки в Україні»; - з
перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; - з перевірки знань з
питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання»; - з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 45.2
7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека у будівництві»; - з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП
45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека у будівництві»; - з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
На підприємстві в наявності необхідна
експлуатаційна документація (паспорти,
керівництво з експлуатації, інструкції з користування) на всі прилади та обладнання, яке
використовується на виробництві. Раз на рік (за потреби раз на пів року) проводиться
технічний огляд приладів та обладнання.
Основними вимогами до працівників підприємства є обізнаність про безпечні прийоми
виконання робіт, дотримання вимог до порядку, безпеки виконання робіт і утримання робочих
місць, виробничої санітарії, заходів по наданню першої допомоги при нещасних випадках,
правил користування засобами індивідуального захисту.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
засобів індивідуального захисту,

індивідуального захисту відповідно до особливостей виробництва та технологічного процесу в
повному обсязі, згідно «Положення про порядок забезпечення робітників спецодягом,
спецвзуттям га іншими засобами індивідуального захисту», затвердженого наказом № 3-ОП від
24.05.2019 р.
Працівники підприємства ознайомлені з безпечними прийомами виконання робіт, а саме:
;_____ дотримання порядку виконання робіт;
:_____ вимоги до безпеки виконання робіт;
:_____ виробнича санітарія;
:_____ заходи по наданню першої допомоги при нещасних випадках;
;_____ правила користування засобами індивідуального захисту.
Результати випробування запобіжних поясів, відповідно п. 4.1.17 НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», заносяться в «Журнал обліку та
зберігання засобів захисту».
Результати перевірки і випробування електроінструменту, зварювальних апаратів,
відповідно до н. 6.7.36 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
заносяться
в
«Журнал
обліку,
перевірки
га
випробування
електроінструменту,
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників».

Результати перевірки газових пальників на газонепроникність заносяться в «Журнал
перевірки газозварювального обладнання».
Балони з киснем технічним, пропан-бутаном зберігаються на відкритому повітрі під
навісами в металевих клітках, які захищені від атмосферних опадів, сонячних променів та
розташовані у спеціально відведеному місці згідно вимогам НГГАОП 0.00-1.81-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» і НГІАОП 0.00-1.76-15
«Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються окремо у
вертикальному положенні з встановленими заглушками на штуцері вентилів.
Балони із пропан-бутаном зберігаються окремо від балонів із киснем технічним.
На поставку балонів підприємство уклало договір №30/13 від 04 червня 2019р. з
спеціалізованим підприємством ТОВ «ДІПІ ЕЙР ГАЗ», яке має дозвіли №853.15.32 який діє з 25
березня 2015р. до 24 березня 2020р. за яким дозволяється зберігання балонів, контейнерів,
цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим та інертними газом, їх заповнення,
спорожнення і ремонт (без застосування зварювання) та № 193.15.30 який діє з 18 березня
2015р. до 17 березня 2020р. за яким дозволяється переробка, розподіл і застосування продуктів
розділення повітря (азот, аргон, кисень, гелій) видані територіальним управлінням Державної
служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві.
На підприємстві обладнаний куточок з охорони праці, який облаїптован необхідною
н ор м ативн о-правової та м атер іал ьн о-техн ічн ої бази навчально-м етодичного забезпечення)

навчально - методичною літературою, наглядовими посібниками, плакатами, нормативноправовими актами з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та
друкованих видань.
1.
Закон України «Про охорону праці».
2.
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений
Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою
КМУ від 07.02.2018р. №48).
3 .____ НГІАОП 0.00-2-01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки».
4.
Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений Постановою КМУ
від 27.08.2008 №761.
5.
Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений
Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262.
6.
ННАОІІ 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
7 .____ ННАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці».
8;____ ННАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
9.
ННАОІІ 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві».
10.
ННАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
Праці працівників».
11.
ННАОП 0.00-7.17-1 8 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанім
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місті».
12.
НІІАОГІ 0.00-1.71-13 «Правила охорони прані під час роботи з інструментом та
пристроями».
13.
ШІАОІІ 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском».
14.
НПАОІІ 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
15.
ННАОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці
і промислова безпека у будівництві».
16.
НІІАОН 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних
будівельних майданчиках».
17.
НІІАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
18.
ННАОП
40.1-1.21-98 «Правила
безпечної
експлуатації________електроустановок
споживачів».

г
19.
НП АО П 40.1.-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
20.
ІІУЕ «Правила улаштування електроустановок».
21.
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
22.
НПАОП
40.1-1.01-97 «Правила
безпечної
експлуатації електроустановок».
23.
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
24.
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» затверджений наказом Держспоживстандарту
України від 28.07.2010 р. № 327.
25.
Постанова КМ У від 17 квітня 2019 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування
та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».

/

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів госрладарювання у територіальному
органі Держпраці
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Примітки:

1. Ф ізична о со б а - підприєм ець своїм підп и сом надає зго д у на о бр обк у персональних даних з м етою
забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання р обіт п ідвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ ен ої небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер обл ік ов ої картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и , які через
с в о ї релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідом или про це відп овідн ом у органу
дер ж ав н ої податкової сл уж би і мають відм ітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови К М №> 48 від 07.02.2018}

