
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 4

з питань охорони праці

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

тшгш
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОКОМЦЕНТР»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50031, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Січеславська. 4А, ЄДРПОУ -  37665038_____

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
______________________________________ Ш арах Олег Леонідович (067) 772 50 69 ___________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
_________________________________ vtvkomtsientr@ ukr.net___________________________________

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;

_____________ житлові будинки на територіі Покровського району м. Кривого Рогу_______________ _
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 д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і_____ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,_____ Шарах Олег Леонідович_______ ______________________________________________________
(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: - зварювальні роботи;__________________________________________________

___________- зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (киснень, ацетилен)_________________
(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 -  3, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик - З
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель -  398, споруд (приміщень) -  5 (оренда), виробничих об'єктів -  4. дільниць - 7 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості Ш арах Олег Леонідович -  директор, Кошелєва Валентина Миколаївна -
головний інженер підприємства, Рогозинська Світлана Леонідівна - інженер з охорони праці, 
Щінова Олена Вікторівна -  майстер підприємства пройшли навчання в Приватному закладі 
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки витяг з протоколу № № 732/4.20-2019 від 
26.07.2019 р., (директор Ш арах О.Л., головний інженер Кошелєва В.М., майстер Щінова О.В.) та 
витяг з протоколу № 652 від 04.08.2017р. (інженер з ОП Рогозинська С.Л.):

ПБЕЕС, ПТЕЕС. ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000 В витяг з протоколу № 
803/4.20-2019 від 16.08.2019р. (директор Шарах О.Л., головний інженер Кошелєва В.М.. майстер 
Щінова О.В. інженер з ОП Рогозинська С.Л);

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті витяг з 
протоколу № 126/4.20-2018 від 16.11.2018р. (директор Ш арах О.Л.. головний інженер Кошелєва 
В.М.. інженер з ОП Рогозинська С.Л.), та витяг з протоколу № 291/4.20-2019 від 22.03.2019р 
(майсте Щ інова О.В.);

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями витяг з протоколу № 739/4.20-2019 від 20.09.2019р.,. (директор Шарах О.Л., 
головний інженер Кошелєва В.М., майстер Щ інова О.В. інженер з ОП Рогозинська С.Л);

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання витяг з протоколу 
№318/4.20-2019 від 29.03.2019р. (головний інженер Кошелєва В.М.. майстер Щ інова О.В. 
інженер з ОП Рогозинська С.Л);

НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском витяг з протоколу № 151/4.20 - 2019 від 01.05.2019р. (директор Ш арах О.Л., 
головний інженер Кошелєва В.М., майстер Щ інова О.В. інженер з ОП Рогозинська С.Л).

Наказом по підприємству від 02.01.2020р. № 30 призначені особи (головний інженер 
Кошелєва В.М. та майстер Щ інова О.В.). відповідальними за організацію і безпечне викнання 
робіт на висоті.

Наказом від 02.01.2020 № 23 призначені особи, відповідальні за організацію своєчасного 
огляду, випробування та зберігання запобіжних поясів та пристосувань, (інженер з охорони праці 
Рогозинська С.Л.)____________________________________________________________________________

Наказом №  22 від 02.01.2020р. призначені відповідальні особи, яким надається право 
видачі наряд-допусків та розпоряджень на підприємстві (майстер Щ інова О.В.)._____________

Наказом №  24 від 01.02.2020р. призначені відповідальні особи за пожежну безпеку 
на__________ підприємстві (головний інженер Кошелєва В.М.)_________________________________

Наказом № 25 від 01.02.2019р. призначені відповідальні особи за газове господарство 
на_______ підприємстві (головний інженер Кошелєва В.М.)____________________________

Наказом по підприємству від 02.01,2020№ 16 призначені відповідальні особи за загальний
стан електрогосподарства на підприємстві (головний інженер Кошелєва В.М.)._____________

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

Наказом по підприємству від 02.01.2020р. № 34 створено службу з охорони праці. Функції 
служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Рогозинську Світлану Леонідівну.
_____ Наказом по підприємству від 02.01.2020р. № 27 створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці: Голова комісії — директор Шарах О.Л.. члени комісії Кошелєва В.М.,
Рогозинська С.Л. ______ __________________________ _________________________________________
Також на підприємстві розроблені:

Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 149 від 05.07.2019р.);



Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження № 149 від
05.07.20 19р.);_________________________________________________________________

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ про затвердження № 149 від 05.07.2019р.);______________________

Положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження № 149 від
05.07.2019р.);______________________________________________________________________________

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження № 149 
від 05.07.2019р.);

Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження № 149 
від 05.07.2019р .);

Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження № 36 від 02.01.2020р.). в 
тому числі № 3 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів; № 29 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт 
на висоті № 28 Інструкція з охорони праці надання домедичної допомоги постраждалим при 
нещасних випадках; №  16 Інструкція з охорони праці для пічника; № 13 Інструкція з охорони 
праці для тесляра; № 34 Інструкція з охорони праці для маляра.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві____________________________

журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації_____
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії
з________ перевірки знань з питань охорони праці._____________________________________________

Працівники підприємства ТОВ «ЖИТЛОКОМЦЕНТР», що зайняті на роботах підвищеної 
небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд 
згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій» затвердженим 
наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

Згідно наказу № 19 від 02.01.2020р. на підприємстві розроблені та впроваджуються 
«Комплексні заходи щодо досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого 
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 рік».
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:

Сербулов О.О. - пройшов навчання за професією' електрогазозварник в професійному 
технічному училищі № 30 диплом В №  565346 від 21.07.1981р.

Драєнко І.В. - пройшов навчання за професією електрогазозварник в професійному 
технічному училищі №  29 диплом Д № 181081 від 10.07.1985р.

Сторчеус С.Ю. - пройшов навчання за професією електрогазозварник в професійному 
технічному училищі № 33 атестат № 1238 від 26.06.2000р.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки:( протокол № 10 від 14.01.2020 — 
електрогазозварник), з «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 витяг з протоколу № 1261/4.20-2018 від 20.12.2019р., Пожежно- 
технічного м і н і м у м у  витяг з протоколу № 93 від 05.12.2019р., що року проходять спеціальне 
навчання за професією протокол № 4 від 13.01.2020р.

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у «Міська лікарня 
№ 9» ДОР» (заключний акт № 81 від 10.05.2019р).

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладнання . інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: каски, пояси лямкові 
запобіжні ( дата останього огляду 18.10.2019р.), драбина (дата останього огляду 30.10.2019р.), що 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічному стані, та яким проводять їх 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства з експлуатації виробників. Наказом по підприємству № 29 від 02.01.2020р.



створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого-устатковання, що використовуються під 
час виконання робіт на висоті.

Склад -  кліть по зберіганню балонів з газом знаходиться по вул. Едуарда Фукса, 43а в 
Покровському районі м. Кривого Рогу. Газові балони використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані відповідно до вимог законодавства: з закрученими 
запобіжними ковпаками у вертикальному положенні на нагвинчених башмаках. Балони з 
горючими газами зберігаються окремо від балонів з киснем у різних відсіках кліті, відокремлені 
одне від одного негорючим металевим бар’єром. Заключено з ТОВ «ІВФ»РЕМТЕХГАЗ» договір 
№ 116 від 01.04.2013р. на поставку ацетиленових та кисневих балонів на склад та приймання в 
обмін порожніх балонів, який щорічно автоматично пролонговується. ТОВ «ІВФ»РЕМТЕХГАЗ» 
має дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 0757.17.12, що діє до 27.06.2022р. 
експлуатувати: устаткування, пов’язане з використанням, переробкою, зберіганням, 
транспортуванням небезпечних речовин: посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. 
ТОВ «ІВФ»РЕМТЕХГАЗ» має дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 331.15.30 що 
діє до 06.05.2020р. виконувати: газонебезпечні роботи~та роботи у вибухопожежонебезпечних 
зонах: зберігання балонів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим,
вибухонебезпечним та інертним газом їх заповнення, спорожнення.____________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності з «М інімальними вимогами безпеки і охорони здоров»я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18/, 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту (костюм на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку 
додатково: куртка утеплена (на 36 міс.), чоботи (на 36 міс.) які були придбані у жовтні 2019р. 
Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту.______________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

При виконанні робіт підриємство керується нормативно правовими актами: Закон України 
«Про охорону праці». Закон України «Про пожежну безпеку». Правила пожежної безпеки (наказ 
МВС України №  1417 від 30.12.2014). «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатацію (застсування) машин, механізмів. устаткування підвищеної 
небезпеки», затверджений постановою КМУ України від 26.10.2011 № 1107 зі змінами, що 
вносяться до Постанов КМУ від 25.08.2010р. НПАОП 0.00-1.71-13. «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобильному транспорті». НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті; НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально- методичною літературою та 
наглядними посібниками. С необхідні нормативно- правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих питань.__________________________________

В наявності та постійно використовується в роботі: НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 
на робочому місці; Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;



положення пр&застосування наряд-допусків при виконанні робіт в умовах підвищеної небезпеки; 
положення про комісію з питань охорони праці; положення про виконання робіт з підвищеною 
небезпекою; положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами 
ін ттиш луального захисту; положення про розробку інструкцій з ОП; положення по проведенню 
атестації робочих місць за умовами праці.

Ня пі ттпригмстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал видачі інструкцій з охорони праці; журнал видачі 
наряд-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки; журнал видачі нарядів -  розпоряджень; 
протоколи перевірки знань, реєстрація нещасних випадків на виробництві.

При виконанні робіт підриємство керується нормативно правовими актами: Закон України «Про 
охорону праці». Закон України «Про пожежну безпеку». Правила пожежної безпеки (наказ МВС 
України № 1417 від 30.12.2014), «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та експлуатацію (застсування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», 
затверджений постановою КМУ України від 26.10.2011 № 1107 зі змінами, що вносяться до Постанов 
КМУ від 25.08.2010р. НПАОП 0.00-1.71-13. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями»ТНПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». НПАОП 
0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобильному транспорті». НПАОП 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту», «Типове пеоложення про комісію з питань охорони праці 
підприємства» НПАОП 0.00-4.09-07, «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 
0.00-4.15-98, ^  з службу охорони праці» НПАОП 0.00-4.21-04.

■М ,  0 3  2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці

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.

нормативно-прааовоґта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)
Ш арах О.Л.

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.".


