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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство зобмеженою відповідальністю з 
інозменими інвестиціями «ВОРТЕКС»________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1. Виконавчий комітет Дніпровської міської ради, код 
ЄДРПОУ 32350299, Нестеренко Ірина Владиславівна, тел/ф 377-95-40_____

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

__________________________ Е-шаіІ: Ь.1ога@Ьіо5рЬеге-согр.сош_______________
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;

_________ Роботи виконуються на території 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 Договір 
не укладався___________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не 
проводився____________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Нестеренко Ірина Владиславівна,_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особиабо 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: 
а саме:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра._______________________
2. Роботи верхолазні.
3. Зварювальні роботи.
4. Роботи в колодязях.

(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,
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1 робочих місць, з них на 9 існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів): адміністративно - технічний корпус, приміщення складу логістики, 
приміщення відділу головного енергетика, приміщення відділу капітального 
будівництва, приміщення господарського відділу.______________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
На ТОВ З II « ВОРТЕКС» наказами по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор 

підприємства Нестеренко І.В.:
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 

безпеки під час виконання робіт на висоті працівниками центрального складу, 
директор з логістики Биков В.О. - наказ №12/12/17 -  55 від 12.12.2017;

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання робіт на висоті працівниками відділу капітального 
будівництва, директор з капітального будівництва Соломатін І.В. - наказ №12/12/17 -  
55 від 12.12.2017;

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання робіт на висоті працівниками відділу головного 
енергетика, головний енергетик Шаршаков В.В. - наказ №12/12/17 -  55 від 
12.12.2017;

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання газонебезпечних робіт працівниками відділу головного 
енергетика, головний енергетик Шаршаков В.В. - наказ №14/03/18 -  67 від 
14.03.2018:

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання газонебезпечних робіт працівниками відділу капітального 
будівництва, начальника відділу з ремонтних робіт та благоустрою Яковенко О.А.- 
наказ №14/03/18 -  67 від 14.03.2018;

за організацію безпечного виконання електрозварювальних робіт , начальник 
відділу з ремонтних робіт та благоустрою Яковенко О.А. №29/08/18-86 від
29.08.2018 р.;

за утримання в справному технічному стані зварювальних трансформаторів, 
головного енергетика Шаршакова В.В.- №29/08/18-86 від 29.08.2018.

Директор Нестеренко Ірина Владиславівна., головний інженер Бережненко 
Валентин Миколайович пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов‘язкове 
державне соціальне страхування», «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці» (протокол №17-17/5 
від 25.05.2017 року); (протокол №211 від 27.10.2016 року), навчання в ТОВ «УК 
Спектр».



Мастер енерго-силової дільниці Копиченко Анатолій Андрійович, інженер- 
енергетик Бехалова Олена Кузьмівна, директор з капітального будівництва Соломатін 
Ігор Вікторович, заступник директора з охорони праці Лоза Богдан Миколайович, 
Шаршаков Валерій Вільйович, начальник в і д д і л у  ремонтних робіт та благоустрою 
Яковенко Олена Адамівна, начальник відділу капітального будівництва Долматов 
Анатолій Олексійович, заступник директора з капітального будівництва Назаренко 
Ігор Вікторович, пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування», 
«Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів з охорони праці» (протокол №092 від 24 .05.2019 року); (протокол 
№027 від 24.02.2017 року); (протокол №17-17/5 від 25.05.2017 року); (протокол №224 
від 01.12.2016 р.); (протокол №020 від 08.02.2018); (протокол №010 від 18.01.2019 р.).

Головний інженер Бережненко Валентин Миколайович, директор з капітального 
будівництва Соломатін І.В., начальник відділу з ремонту та благоустрою Яковенко 
Олена Адамівна, начальник відділу капітального будівництва Долматов Анатолій 
Олексійович, інженер-енергетик Бехалова Олена Кузьмівна, заступник директора з 
охорони праці Лоза Богдан Миколайович, заступник директора з капітального 
будівництва Назаренко Ігор Вікторович, головний енергетик Шаршаков Валерій 
Вільйович, майстер енергосилової дільниці Копиченко Анатолій Андрійович 
пройшли навчання в ТОВ «УІ< СПЕКТР», ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП
0.00-1.15- 07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол 
№020 від 14.02.2017 р.); (протокол №082 від 16.05.2018 р.); (протокол №057 від
04.04.2018 р.); (протокол №081 від 03.05.2019 р.); (протокол №234 від 06.11.2018 р.); 
(протокол №153 від 29.08.2016 г.).

Начальник відділу з ремонту та благоустрою Яковенко Олена Адамівна, директор 
з капітального будівництва Соломатін І.В., головний енергетик Шаршаков Валері й 
Вільйович, заступник директора з охорони праці Лоза Богдан Миколайович, заступник 
директора з капітального будівництва Назаренко Ігор Вікторович пройшли навчання 
в ТОВ «УК СПЕКТР», ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1-71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (протокол №082 
від 16.05.2018 р.); (протокол №234 від 06.11.2018 р.):______(протокол №134 від
04.07.2019 р.).

Директор з капітального будівництва Соломатін Ігор Вікторович, заступник 
директора з капітального будівництва Назаренко Ігор Вікторович, начальник відділу 
капітального будівництва Долматов Анатолій Олексійович, начальника відділу з 
ремонтних робіт та благоустрою Яковенко Олена Адамівна, інженер енергетик 
Бехалова Олена Кузьмівна, головний енергетик Шаршаков Валерій Вільйович, 
заступник директора з охорони праці Лоза Богдан Миколайович, майстер 
енергосилової дільниці Копиченко Анатолій Андрійович, головний інженер 
Бережненко Валентин Миколайович пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР», ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці



у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт (протокол №050 від 29.02.2016): (протокол 
№031 від 28.02.2017): (протокол №099 від 25.05.2018 р.): (протокол №255 від
12.12.2018 р . ) .

Директор підприємства Нестеренко Ірина Владиславівна (III група з 
електробезпеки), директора з капітального будівництва Соломатін Ігор Вікторович 
(IV група з електробезпеки), головний енергетик ІІІаршаков Валерій Вільйович (V 
група з електробезпеки). майстер енергосилової дільниці Копиченко Анатолій 
Андрійович (V група з електробезпеки), інженер енергетик Бехалова Олена Кузьмівна 
(V група з електробезпеки), заступник директора з капітального будівництва 
Назаренко Ігор Вікторович (III група з електробезпеки), заступник директора з 
охорони праці Лоза Богдан Миколайович (IV група з електробезпеки), начальник 
відділу капітального будівництва Долматов Анатолій Олексійович (IV група з 
електробезпеки), начальник відділу з ремонтних робіт та благоустрою Яковенко Олена 
Адамівна (III група з електробезпеки), головний інженер Бережненко Валентин 
Миколайович (IV група з електробезпеки), начальник відділу пожежної безпеки та 
цивільного захисту Доскач Олег Валентинович (III група з електробезпеки) пройшли 
навчання в ТОВ «УК СПЕКТР». ДП «Придніпровський ЕТП» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів (протокол №203 від 12.10.2017 р.): (протокол №100 від 
30.05.2017 р.): (протокол №254 від 05.12.2017): (протокол №103 від 04.06.2019 р.): 
(протокол №257 від 10.12.2018 р.): (протокол №257 від 10.12.2018 р.): (протокол №231 
від 02.11.2018 р.); (протокол №184 від 04.09.2018 року): (протокол №186 від
12.10.2016 р.): (протокол №127 від 27.06.2019 р.): (протокол №107 від 04.06.2018 р.).

Інженер-енергетик Бехалова Олена Кузьмівна, головний енергетик Шаршаков 
Валерій Вільйович, начальник відділу з ремонтних робіт та благоустрою Яковенко 
Олена Адамівна, майстер енергосилової дільниці Копиченко Анатолій Андрійович, 
начальник відділу з пожежної безпеки та цивільного захисту Доскач О.В., директор 
підприємства Нестеренко Ірина Владиславівна, директор з капітального будівництва 
Соломатін Ігор Вікторович пройшли навчання і перевірку знань в комісії створеній 
на підставі наказу директора ТОВ «УК СПЕКТР» від 01.06.2017 р. №101 Правил 
пожежної безпеки України (протокол № 181 від 10.05.2018 р.): (протокол №130 від
10.07.2017 р.): (протокол № 123 від 0-6.06.2017 р.). Головний інженер Бережненко 
Валентин Миколайович, заступник директора з охорони праці Лоза Богдан 
Миколайович пройшли навчання і перевірку знань в комісії ТОВ «ХОЛДИНГ 
«ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА НС» НАПБ А.01.001-2014 «Правил пожежної безпеки в 
Україні», «Кодексу цивільного захисту України» і «Порядку навчання населення діям 
у надзвичайних ситуаціях» (протокол №99/06-19).

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

Працівники підприємства пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та отримали 
професію - верхолаз шостого розряду: Беркман Олександр Анатолійович (посвідчення 
№ 05151 від 19.08.2013 року): Недовіденко Леонід Леонідович (посвідчення №05152



від 19.08.2013 року); Кобзєв Владислав Володимирович (посвідчення № 05155 від
19.08.2013 року); Шевченко Костянтин Анатолійович (посвідчення №05156 від
19.08.2013 року);
Верхолази пройшли навчання і перевірку знань комісією ТОВ З ІІ«ВОРТЕКС» Правил 
охорони прапі під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 
(протокол № 66 від 24.08.2018 року).

 Працівники підприємства пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та отримали
професію -  електрогазозварник третього р о з р я д у : Кобзєв Владислав Володимирович 
(посвідчення № 0704 від 30.06.2009 року); Гордієнко Григорій Олексійович 
(посвідчення № 02992 від 25.08.2010 року):
Електрогазозварники Гордієнко Григорій Олексійович і Кобзєв Владислав 
В олодимирович пройшли навчання і перевірку знань в комісії ТОВ «ХОЛДИНГ 
«ПОЖ ЕЖ НА БЕЗПЕКА ТА НС» НАПБ А .01.001-2014 «Правил пожежної безпеки в 
Україні» і пожежно-технічного мінімуму (протокол № 100/06-19 від 25.06.2019 р .). 
Електрогазозварники Гордієнко Григорій Олексійович і Кобзєв Владислав 
Володимирович пройшли навчання і перевірку знань в комісії ТОВ З II «ВОРТЕКС» 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. інструкції з 
охорони праці № ОП/14-16 для працівників, які виконують електрогазозварювальні 
роботи (протокол № 64 від 17.08.2018 р.).

Монтажники санітарно-технічних систем і устаткування Смцев Сергій
Володимирович, Кулінков Олександр Віталійович, Павловій Віктор Іванович______
Петрушин Юрій Васильович пройшли навчання і перевірку знань в комісії 
ТОВ З ІІ«ВОРТЕКС» Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-5.11-85 і 
Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (протокол 
№ 11 від 15.02.2019 року).

На підприємстві наказом № 52/11 від 20.11.2008 року створена служба охорони 
праці (заступник директора з охорони праці і інженер з охорони праці) і наказом № 
27/06/18-81 від 27.06.2018 року затверджено положення про службу охорони праці, та 
наказом № 17/01/14-4 від 17.01.2014 року затверджено положення про систему 
управління охороною праці на підприємстві;___________________________________.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом № 29/08/18-85 від 29.08.2018 року створено постійно 
діючу комісію з перевірки знань, з питань охорони праці. Члени комісії пройшли 
навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці 
та мають посвідчення про перевірку знань;

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці:
- інструкция з охорони праці №ОП\4Р-18 при виконанні робіт на висоті - наказ № 
27/06/18-80 від 27.06.2018:
- інструкція з охорони праці №ОП/24-18 під час робіт в колодязях систем 
водопостачання і водовідведення - наказ № 27/06/18-80 від 27.06.2018:
- інструкція з охорони праці №ОП/14-16 для працівників, які виконують 
електрогазозварювальні роботи - наказ №19/10/16-22 від 19.10.2016:



- інструкція з охорони праці №ОП/ 61-16 при виконанні робіт на висоті (при виконані 
верхолазних робіт) - наказ №19/10/16-22 від 19.10.2016.

На підприємстві наказом № 15/03/18-76 від 15.03.2018 року затверджено та 
введено у дію положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, від 29.12.2017 року, затверджено план - графік, згідно якого 
проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З працівниками 
проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства._________________________________________________________ _ _

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на__________
устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по
виробничим ДІЛЬНИЦЯМ.________________________________________________________________________________________ _

експлуатаційної документації

Зварювальні роботи проводяться за допомогою:
- трансформатор зварювальний ВД-ЗОбУЗ зав.№7528:
- трансформатор зварювальний ВДУ-506УЗ зав.№2927:

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту, у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Засобам 
індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням 
в відповідні журнали (сигналізатор газу СТХ-17-4 зав.№656 свідоцтво про перевірку 
законодавчо-регульованого засобі вимірювальної техніки, пояс 4ПБ №025760, пояс 
2ПЛ-К №010007, пояс ПБ №053025 , пояс ПБ-2 №058455, пояс ПБ №062214, пояс ПБ- 
2 №075006, пояс 1111 №021301, пояс ПП №021302, пояс 1111 №021304, пояс ПП 
№021305, пояс ПП №021306, протокол випробовування №26/05 від 20.05.2019 р.; 
драбини металеві №1; №2: №3; №4; №5 дата останнього випробовування 11.03.19 р.), 
які передбачені Правилами безпечної роботи з інструментом та пристосуваннями 
НПАОП 0.00-1.30-01, Правила безпечної експлуатацією електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98., Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07.________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне 
забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база 
та навчально-методичне забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства (Закон 
України про охорону праці. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій на виробництві . НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» також забезпечено доступ 
працівників до нормативно-правової бази з охорони праці через мережу інтернет.



Розроблені тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за
посадами та професіями.

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

І.В. Нестеренко

/ 0  <7 С̂ Г

Декларація зареєстров! 
органі Держпраці

журнйда^бліку суб'єктів

(ініціали та прізвище)

господарювання у територіальному

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 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 паспорті.
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