
відповідності матеріально-технічної бази вимогам зак
охорони праці

Центр надання адміністративних послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ /ЛУЯГ-Ьг®
[»ніша в с ів  а з п итан^

Відомості про р о б о то д а в ц я___ ТО В А РИ СТОВО З О БМ ЕЖ Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л ЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________ __  _  В И РО Б Н И Ч О -К О М Е РЦІЙНА ФІРМ А «Л ІК »__________________________
______ 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Театральная, будинок 6
код ЄДРГЮУ 32702546; директор Тухтаєв М икола Анд рійович тел. 0563744078______________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
________________________________________ lik.dnepr@gmail.com_____________________________________

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 о б ’єктах замовників по всій Україні______________________
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 ш к о д и ______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,_____________Тухтаєв Микола Андрійович__________________________________
(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 маш ин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

___________________________ роботи верхолазні __ _________________________________
(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, кількість робочих місць, у тому числі тих,

13 робочих місць, в тому числі 7 на яких існує п ідвищений ризик виникнення т р а в м
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

mailto:lik.dnepr@gmail.com


оф існі приміщення в кількості 2 од. та на об'єктах замовників__________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Тухтаєв М икола Андрійович призначений наказом № 1-О П  від 01.12.2017р 
відповідальним за дотримання вим ог законодавства з питань охорони прац і та промислової безпеки.

_ Наказом № 2 2 /19-ОП від 03 .03.2019 р. виконроб Бойко В.В. призначений відповідальним за 
безпечне виконання робіт на висоті._____ _________________ _______________________________

Керівники та фахівці__п ід прием ства п рой ш ли__навчання та__перевірку знань з питань
охорони праці у встановленому порядку.
_____Директор Тухтаєв М .А. пройш ов навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових
акт і в ..з ....охорони__праці в _обсязі__загального__курсу в__ПЗ «Центр професійної__освіти і
навчання» комісією, що створена на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. ГУ Держ п раці 
у Дніпропетровській обл. (протокол № 1059/4.20-2017 від 01.12.2017 р.).

Інженер Тарасенко__О .В .. ...виконроб__Бойко В.В . пройшли навчання та перевірку_знань
законів та нормативно-правових актів з охорони праці_в обсязі загального курсу в ТОВ
« Шанс, ЛТД» у комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держ праці 
у Запорізькій області №61 від 2 0 .10.2015р. (протокол № 1 9-40 від 18.03.2019р.)

.Директор.. Тухтаєв ..М.А.,__ інженер Тарасенко__О.В., вико н роб Бойко В .В . ....пройшли
навчання та перевірку зн ань з....НГІАОП 0.00-1.15-07...«П равила охорони праці під__ час
виконання робіт на висот і» в ТОВ «Ш анс, ЛТД» у комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Д ержпраці у Запорізькій області №61 від 20 .10.2015 р. (протокол №19-41 від 21.03.2019 
р .); з НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці п ід час роботи з інструментом та пристроями» у 
Т ОВ «Шанс, ЛТД» у комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держ праці у 
Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р. (протокол № 1 9-43 від 21.03.2019 р.); з НПАО П 40.1-1.21- 
98. «П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «Ш анс, ЛТД» у комісії, 
що створена на підставі наказу Головного управління Д ерж прац і у Запорізькій області №61 від 
20.10.2015 р. (протокол № 19-42 від 21 .03.2019 р.).

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

Згідно наказу № 1-О П  від 0 1 .12.2017 р. створено службу охорони п раці. Функції служби 
покладено на інфженера Т арасенко О .В.

На підприєм стві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ №10-
ОП від 23.03.2018 р.). З гідно наказу № 6 /19-О П ..від 01 .04 .2019 р . затверджений новий склад
комісії з перевірки зна нь з питань охорони праці: голова комісії - д иректор Тухтаєв М .А ., 
члени комісії: інженер Тарасенко О.В., в иконроб Бойко В.В.

___ На__ підприємстві__розроблені__та__затверджені плани-граф іки__п роведення__навчання та
перевірки знань з питань охорони праці (наказ №3/20-011 від 17.01.2020 р .).
_____ Наказом № 2-О П від 08.12.2017 р. затверджені та введені в дію: Положен ня про службу
охорони праці. П олож ення про систему управління службою охорони праці. Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Наказом № 5-011__в і д __12.12.2017______введено__в дію__ інструкції з охорони__праці__ за
професіями та видами робіт -13 шт. та  наказом № 3/19 від 0 1.03.2019_ß.__-5 шт.,__в т .ч.
інструкція з охорони праці № 14 під  час виконання робіт на висоті.

ГІр и_прийомі__на роботу на__ підприємстві проводиться під розписку ознайомлення
працівників про__умови прац і,__наявності__на робочому___місці небезпечних і шкідливих
виробничих факторів та їх__м ож ливі__наслідки впливу. Під час п рийняття__на_роботу та
періодично з працівниками проводяться інструктажі__з питань охорони прац і з записами в
Ж урналі реєстрації вступного інструктажу з питань_охорони праці т а Ж урналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.



Робітники підприємства пройшли перевірку знань з загальних питань охорони праці, 
інструкцій з охорони праці в комісії підприємства (протокол № 17 від 17.01.2020 p.).
_____ Робітники підприємства пройш ли перевірку знань з «Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті» та за відповідними інструкціями в комісії п ідприємства (протокол № 18 від 
26.02.2020 p.).
_____Робітники мають п р офесійну підготовку здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.

Монтажники з монтажу металевих та залізобетоних конструкцій Д аш ко А.О. та Шавло С.О. 
пройшли спеціальне навчання та перевірку знань за професією «верхолаз» 6 розряду у Т О В 
«Учбовий комбінат Дніпробуд» у комісії, що створена на підставі наказу ТОВ «Учбовий комбінат
Дніпробуд» №48 від 25.02.2020 р. (протокол №  205 від 25.02.2020 p .).________ _________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
____ В наявності актуалізований__ фонд норм ативно-правових документів, які_реглам ентують
виконання робіт.

В наявності__експлуатаційна д окум ентац ія__(паспорти заводів-виробників, інструкції з
експлуатації тощо'). Розроблені та затверджені технологічні карти.______________________________
____ Зпіді-ю наказу №24~ОП від 24.12.2018 р. вс і робітники забезпечені спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та інш ими засобами індивідуального захисту згідно Н П А ОП 0.00-4.26-96 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту». На кожного робітни ка заведена особиста картка видачі 
313. Ведеться Ж урнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту.

Робіники, які виконують верхолазні роботи та на висоті, забезпечені запобіжними поясами 
система страховочная полная TE"Total" та іншими засобами страхування (опорні та страхувальні 
канати тощо). Пояса та канати пройшли випробування та введені в експлуатацію  (акт випробування 
№7 від 24.02.2020 p.). Ведеться журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв. 
Риштування будівельні введені в експлуатацію та проходять своєчасний періодичний огляд (дата
останнього огляду 12.02.2020 р.) Ведеться журнал прийому та огляду риш тувань і помостів.____

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Па підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; Н П АОП..0 .00-4.21-04
«Типове полож ення про службу охорони праці»; Н ПА ОП 0 .00-4.12-05 «Типове..полож ення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; «Порядок видачі дозволів 
на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМ У від 26 . 10.2011 р. №  1107); Н П АОП 0 .00-2.01 - 
05 «Перелік робіт з підвищ еною  небезпекою»; НП А О П  0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»; Н П А О П  0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на п ідприємстві»; НПАО П 0.00-7.11-12 
«Загальн і вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00- 
7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «П равила охорони праці під час
виконання___робіт на висоті»; Н П А О П ___40.1-1.2.1-98 «Правила б езпечно ї___експлуатації
електроустановок_спож ивачів»; Н П А О П  40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахнсних
засобів»; «Правила ..улаш тування____електроустановок»;____«П равила___ технічної......експлуатації
електроустановок споживачів»; Н П А О П  0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроям и» та  інш. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться
у вільному доступі в кабінеті охорони праці _________ _____________________________ __ _________
_____ При виконанні робіт підвищ еної небезпеки, що декларується в ...наявності:___інструменти
слюсарні (компл), Дріль Bosch GBM..6 RE, кутові шліфувальні м аш инки «Makita» 2 3 0 ..м м .
ш урупокрут «Forte» мереж евний 22.0 13, риштування стоїчні алю м інієві, виш ки-тури на дом кратах с 
колесами, драбини 3-хсекційні розкладні та інш.______
_______ На підприємстві в наявності навчально-методичне забезпечен н я . Є посібники з охорони
праці, наглядна агітація. Ном ативно-п равова база оновлюється за д о помогою Інтернет. Розроблені та 
затверджені навчальні плани та програми інструктажів та навчання з питань охороні праці,



,,ектробезпеки та пожежної безпеки (наказ №4/20-011 від 21 .0 1.2020 р.). в т.ч. програма навчання та 
екзаменаційні білети для перевірки знань з охорони праці під час виконання верхолазних робіт та на 
висоті: програма проведення інструктажу з охорони, праці на робочому місці для працівників, які
виконують верхолазні роботи та на висоті.__________________________________________________________

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

Тухтаєв М.А.
(ініціали та прізвище)

Ф  А^'П П О  2 0 2 0  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 20^ ^ ). №

Примітки: !. 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.".


