
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам за

охорони праці

___________ Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОРБІТА ІНЖИНІРИНГ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_________________________ 49033 м. Дніпро, вул. Івана Франка. 39А,______________

місце знаходження,
___________________________________ ЄДРПОУ 36573072,________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
______________________ Генеральний директор Абуладзе Серго Мерабович_______

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_______________________________ (056) 732-09-92, факс(056) 732-09-93______________

номер телефону, 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; 
м. Дніпро, вул .Івана Франка.39А, на території України, та на об'єктах замовника 
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: «Товариство з додатковою_____
відповідальністю «Страхова група «ОБЕРІГ», з 21.02.2020 по 20.02.2021. №0012-100049__________

(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. Абуладзе Серго Мерабович__________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридично),

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;

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Роботи в траншеях та котлованах;
Роботи верхолазні; Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії 
струму високої частоти; Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним ( з
пропаном і киснем) та інертним газом (з вуглекислотою і фреоном ); Зварювальні роботи;_______
(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: - 10, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм: - 6_______________________________________________________________________________.

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

Вх.конодавства з питань
20  о .

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів): адміністративно-технічний корпус -1 (Договір оренди №04/04 від 01.04.2019р. 
м.Дніпро. вул.Івана Франка,39А.). приміщення-будівля ремонтної майстерні -  1 (Договір оренди

№03/04 від 01.04.2019р. м.Дніпро. вул.Івана Франка.39А,)
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
- Генеральній директор ТОВ «ОРБІТА ІНЖИНІРИНГ» Абуладзе Серго Мерабович. пройшов 
перевірку знань чинних законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці: «Загальні 
питання з охорони праці (Закон України «Про охорону праці», порядок розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, галузевих________
нормативно-правових актів з охорони праці, вимог з гігієнипраці і промислової санітарії; 
надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку; електробезпеки); 
-Дніпропетровській області.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки);
- Наказом по підприємству № 018/06/19-2 від 18.06.2019 року створена постійно - діюча комісія з 
перевірки знань, з питань охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони 
праці працівників підприємства, в наступному складі:
Голова комісії: Генеральній директор ТОВ «ОРБІТА ІНЖИНІРИНГ» Абуладзе Серго Мерабович
-  атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: 
Загальний курс з ОП - Виписка з Протоколу № 23 від 03.02.2020. ТОВ УКК «ПРОФІ ЛАЙН», 
Посвідчення № 01136 від 03.02.2020. ПБЕЕС «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», до 1000В, 
група ІПротокол № 458 від 05.12.2019, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН», Посвідчення № 13420 від
05.12.2019, «Правила пожежної безпеки» -Протокол № 463 від 10.12.2019, ТОВ УКК«ПРОФІ
ЛАИН», Посвідчення № 13631 від10.12.2019,_________________________________________________
члени комісії:
- Інженер з охорони праці - Толбатовський Олег Свгенович - атестований на знання нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП - витяг з 
Протоколу №447 від 05.12.2017р.. ТОВ УКК «ПРОФІ ЛАЙН» Посвідчення №08937 від 
05.12.2017р.; ПБЕЕС «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». ПТЕЕС 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», до та вище 1000В. група IV 
Протокол № 418 від 14.11.2017, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН», Посвідчення № 08446 від
14.11.2017р., навчання з питань пожежної безпеки(пожежно-технічний мінімум), витяг з
Протоколу №16 від 02.11.2018р. ТОВ «Агенція незалежного інспектування» «Експерт»_________
Посвідчення №03065005 від 02.11.2018р.. "Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями” НПАОП 0.00-1.71-13. Протокол № 48/1 від 03.03.2020р. ТОВ УКК«ПРОФІ______
ЛАЙН», Посвідчення №02279 від 03.03.2020р._______________________________________________
- Начальник технічного відділу -  Осіпов Олексей Вікторович - атестований на знання__________
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП - витяг з
Протоколу №123 від 25.04.2017р., ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАИН» Посвідчення №02418 від__________
25.04.2017р.; ПБЕЕС «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». ПТЕЕС 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», до та вище 1000В. група III, 
Протокол № 111 від 18.04.2017, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАИН», Посвідчення № 02150 від
18.04.2017р.; навчання з питань пожежної безпеки(пожежно-технічний мінімум), витяг з________
Протоколу №463 від 10.12.2019р. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАИН». Посвідчення № 13632 від 10.12.2019р. 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13. 
Протокол №48/1від 03.03.2020р. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН»,Посвідчення №02277 від 03.03.2020р
- Начальник електролабораторії - Шаповалов Дмитро Олександрович - атестований на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП - витяг з

14.08.2018 р.; ПБЕЕС «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». ПТЕЕС 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», до та вище 1000В. група V. 
Протокол № 458 від 05.12.2019р, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН», Посвідчення №00114 від
05.12.2019р., «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП



0.00-1.71-13. Протокол № 48/1 від 03.03.2020р, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». Посвідчення №02278
від 03.03.2020р. _________________________________________________

Відомчім документом, що встановлює єдиний порядок функціонування Системи управління 
охорони праці, затверджене Наказом Наказ № 18 від 18.06.2019 року.________________________

- Наказом № 030/10/19-1 від 30.10.2019р. по підприємству призначено особу відповідальну за 
електрогосподарство підприємства:_________________________________________________________
-  начальника електролабораторії - Шаповалова Дмитра Олександровича - атестований на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП - витяг з
Протоколу №214 від 14.08.2018р. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН» Посвідчення № 05894 від_________
14.08.2018 p.; ПБЕЕС «Правила безпечної експлуатації_електроустановок споживачів». ПТЕЕС 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», до та вище 1000В. група V, 
Протокол №458 від 05.12.2019р.ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». Посвідчення №00114 від 05.12.2019р

- Наказом № 011/10/19-1 від 11 жовтня 2019р - по підприємству призначено особу___________
відповідальну за безпечне виконання робіт на висоті:_________________________________________
- начальника технічного відділу - Осіпова Олексея Вікторовича - атестований на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме:
Загальний курс з ОП - витяг з Протоколу №123 від 25.04.2017р., ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАИН»_____
Посвідчення №02418 від 25.04.2017р., Правила охорони праці під час виконання робіт на_висоті 
(НПАОП 0.00-1.15-07) - витяг з протоколу № 24 від 19.12.2019р. ФОП Гриценко Посвідчення 
№160/12-19 від 19.12.2019р.: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», до 
та вище 1000В. Посвідчення № 02150 ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». від 18.04.2017р., Протокол № 
111 від!8.04.2017р.________________________________________________________________________

- Наказом №022/11/19-1 від 22.11.2019р. по підприємству призначено особу відповідальну за 
безпечне виконання робіт в електроустановках, та проведення зварювальних і інших вогневих 
робіт - начальника технічного відділу Осіпова Олексея Вікторовича -  який атестований на 
знання нормативно-правових і законодавчих актів з пожежної безпеки та охорони праці - 
навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум), витяг з Протоколу№ 463 від
10.12.2019р. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН», Посвідчення №13632 від 10.12.2019р, «Правила_______
технічної експлуатації електроустановок споживачів», до та вище 1000В. Посвідчення № 02150 
ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН», від 18.04.2017р., Протокол № 111 від 18.04.2017р.________________

- Наказом №010/12/19-2 від 10.12.2019р. по підприємству призначено особу відповідальну за 
технічний стан обладнання:________________________________________________________________
- начальника технічного відділу - Осіпова Олексея Вікторовича - атестований на знання________

нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП - витяг з
Протоколу №123 від 25.04.2017р., ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН» Посвідчення №02418 від______
25.04.2017р.. Правила охорони праці під час виконання робіт на_висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) -
витяг з протоколу № 24 від 19.12.2019р. ФОП Гриценко Посвідчення №160/12-12 від__________
19.12.2019р.: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», до та вище 1000В. 
Посвідчення № 02150 ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН», від 18.04.2017р., Протокол № 111 від 
18.04.2017р. _______________________________________________________________________ ■
- Наказом №011/12/19-1 від 11.12.2019р. по підприємству призначено особу відповідальну за 
безпечне виконання робіт в траншеях та котлованах:
- начальника технічного відділу - Осіпова Олексея Вікторовича - атестований на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП - витяг з
Протоколу №123 від 25.04.2017р.. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАИН» Посвідчення №02418 від________
25.04.2017р., Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) - 
витяг з протоколу №24 від 19.12.2019р. ФОП Гриценко Посвідчення №160/12-12 від 19.12.2019р. 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», до та вище 1000В,
Посвідчення № 02150 ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН», від 18.04.2017р., Протокол № 111 від________
18.04.2017р.________________________________________________________________________________
- Наказом №011/12/19-2 від 11.12.2019р. по підприємству призначено особу відповідальну за 
безпечне зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом
- комірника - Стазаєва Олександра Володимировича, - атестованого на знання нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: з "Правил охорони праці під час_______



експлуатації обладнання, що працює під тиском": Посвідчення №14149 від 19.12.2019, Протокол 
№ 474/і-П від 19.12.2019. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». Загальний курс з ОП - витяг з Протоколу
№430 від 06.11.2019р.. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН» Посвідчення №12118 від 06.11,2019р.______ .
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13. 
Протокол № 48/1 від 03.03.2020р. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАИН», Посвідчення №02287 від 
03.03.2020р.
Наказам №018/06/19-2 від 18.06.2019р. по підприємству призначено особу відповідальну за стан 

умов та безпечну організацію праці в цілому - інженер з охорони праці - Толбатовського Олега 
Євгеновича. __________________________________________________________________________
- Наказом №17 від 18.06.2019р. по підприємству створена служба з охорони праці, яка діє на 
підставі затвердженого та введеного Наказом ген.директора № 18 від 18.06.2019 р.«Положення 
про службу охорони праці»._______________________________________________________________,

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві переглянуті та затверджені інструкції з охороні праці на види робіт підвищеної 
небезпеки та по професіям згідно положення. 1 Іерелік робіт підвищеної небезпеки на 
підприємстві затверджено Наказом № 18 від 18.06.2019р.
- Наказ № 18 від 18.06.2019 року, затверджено перелік інструкцій з охорони праці, які видаються
працівникам на руки під підпис у відповідності до професії, та видів робіт, в тому чіслі при______
виконанні робіт що декларуються; № 6.«Під час виконання робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів». №7«Під час виконання робіт в траншеях та котлованах» ; 
№8.«Для електрогазозварника». № 9.«Під час виконання електромонтажних робіт у діючих 
електроустановках понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти». №10.«Під час монтажу 
кабельних мереж». №16«Під час монтажу електричних силових та освітлювальних мереж».
№19.«Для електромонтера-лінійника з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної 
мережі». №24.«При вимірюванні величини опору заземлюючих пристроїв»; №25.«При роботі з
бензиновою мініелектростанціей»; № 26«Для електромонтера з ремонту та обслуговування______
електроустаткування»; №27.«При роботі та зберіганні балонів із стисненим, зрідженим,_________
вибухонебезпечним та інертним газом»;____________________________________________________
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань
охорони праці, згідно НПАОП 0.00-4-12-05 «Типове положення прпо порядок проведення______
навчанняі перевіркизнань з питань охорони праці.__________________________________________
Навчання та перевірка знань працівників проводеться відповідно до вимог Наказу №018/06/19-2 
від 18.06.2019р., про створення на ТОВ «ОРБІТА ІНЖИНІРИНГ» постійно діючьої комісії для 
перевірки знань працівників, з питань охорони праці, та «Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знаньз питань охорони праці», яке розроблене та введене на підприємстві
в дію Наказом- № 18 від 18.06.2019 року.

Працівники задіяні при виконанні вказаних у Декларації робіт підвищеної небезпеки мають 
відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), пройшли перевірку знань з питань 
охорони праці і НПАОП Протокол засідання комісії ТОВ «ОРБІТА ІНЖИНІРИНГ» №3 від 
20.12.2019р., згідно Наказу № 018/06/19-2 від 18 червня 2019р._______________________________

- Навчання з Загального курсу охорони праці в ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН»: Монтажник з________
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - Гарагашев Намік , Посвідчення № 12115 від 
06.11.2019: «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00~
1.71-13. Протокол № 48/1 від 03.03.2020р, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». Посвідчення №02281 від
03.03.2020р.________________________________________________________________________________
Електромонтажник з кабельних мереж - Гуртовий Сергій Вадимович, Посвідченя № 12113 від 
06.11.2019; «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-
1.71-13. Протокол № 48/1 від 03.03.2020р. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». Посвідчення №02282 від 
03.03.2020р._______________________________________________________________________________
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - Деревянко Андрій_______
Віталійович. Посвідчення № 12114 від 06.11.2019«Правила охорони праці під час роботи з_____
інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13. Протокол № 48/1 від 03.03.2020р, ТОВ 
УКК«ПРОФІ ЛАИН». Посвідчення №02283 від 03.03.2020р.__________________________________



- Електрогазозварник - Лук'янов Вадим Васильович , Посвідчення № 12117 від 06.11.2019;
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13.
Протокол № 48/1 від 03.03.2020р, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАИН», Посвідчення №02284 від_________
03.03.2020р._____________________________________ _______________ _________________________
- Електрозварник ручного зварювання - Марченко Олександр Анатолійович , Посвідчення № 
12118 від 06.11.201913«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" 
НПАОП 0.00-1.71-13. Протокол № 48/1 від 03.03.2020р, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». Посвідчення 
№02285 від 03.03.2020р._______________________________________
- Землекоп -  Сандуляк Павло Валерійович , Посвідчення № 12116 від 06.11.2019, «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13. Протокол 
№ 48/1 від 03.03.2020р. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАИН». Посвідчення №02286 від 03.03.2020р.
- Комірник - Стазаев_Олександр Володимирович, Посвідчення №12118 від 06.11.2019, «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13. Протокол 
№ 48/1 від 03.03.2020р, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН», Посвідчення №02287 від 03.03.2020р.
- Навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум). Електрогазозварник - 
Лук'янов Вадим Васильович . Посвідчення № 12117 від 06.11.2019; витяг з Протоколу - № 463 
від 10.12.2019. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». Електрозварник ручного зварювання - Марченко 
Олександр Анатолійович Посвідчення № 13636 від 10.12.2019. витяг з Протоколу - № 463 від
10.12.2019, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН».___________________________________________________

- Навчання з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском":
Інженер з охорони праці - Толбатовський Олег Євгенович - Посвідчення № 04152-П від_________
19.12.2019 21. Протокол № 474/1-П від 19.12.2019. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН»._________________
- Електрогазозварник (4-го р-ду) Лук'янов Вадим Васильович . Посвідчення № 04150-П від_____
19.12.2019, Протокол № 474/1-П від 19.12.2019, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН».___________________
- Електрозварник ручного зварювання (електрогазозварник (4-го р-ду) - Марченко Олександр 
Анатолійович , Посвідчення № 04151-П від 19.12.2019 21. Протокол № 474/1-П від 19.12.2019, 
ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН»._________________________________________________________________
- Комірник - Стазаєв Олександр Володимирович, Посвідчення №14149 від 19.12.2019__________

Протокол № 474/1-П від 19.12.2019, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН»._____________________________
- Навчання та перевірка знань в ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАИН з «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13. - Монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій - Гарагашев Намік; Електромонтажник з кабельних мереж
(електромонтер з ремонту та обслуговування 4-го р-ду) - Гуртовий Сергій Вадимович;_________
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (4-го р-ду) - Деревянко Андрій
Віталійович, Електрогазозварник (4-го р-ду) Лук'янов Вадим Васильович , Посвідчення________
Електрозварник ручного зварювання (електрогазозварник (4-го р-ду) - Марченко Олександр 
Анатолійович. Протокол засідання комісії ТОВ «ОРБІТА ІНЖИНІРИНГ» №1 від 26.02.2020р.. 
згідно Наказу № 018/06/19-2 від 18 червня 2019р.___________________________________________

- Навчання за професією: - Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - 
Гарагашев Намік. Посвідчення № 04170-П від 24.12.2019р.. Протокол № 218-П від 01.11.2019р. 
ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН»; Електромонтажник з кабельних мереж (електромонтер з ремонту та 
обслуговування 4-го р-ду) - Гуртовий Сергій Вадимович, Посвідчення № 04028-П від_________
10.12.2019, Протокол № 354-П від 04.12.2019, ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН»; Електромонтер з 
ремонту та обслуговування електроустаткування (4-го р-ду) - Деревянко Андрій Віталійович, 
Посвідчення № 04029-П від 10.12.2019, Протокол № 354-П від 04.12.2019, ТОВ УКК«ПРОФІ 
ЛАЙН»; Електрогазозварник (4-го р-ду) Лук'янов Вадим Васильович . Посвідчення № 04133-П 
від 21.12.2019. Протокол № 127-П від 21.12.2019. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН»; Електрозварник 
ручного зварювання (електрогазозварник (4-го р-ду) - Марченко Олександр Анатолійович , 
Посвід. № 04134-П від 21.12.2019. Протокол № 127-П від 21.12.2019. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН»;

- Пройшли теоретичне та практичне навчання з «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) у Харківському УК ФОП Гриценко, та мають посвідчення
верхолазів наступні співробітники:



- Начальника технічного відділу - Осіпов Олексей Вікторович , Посвідчення № 160/12-19_______
від 19.12.2019, Протокол № 24 від 19.12.2019р. ФОП Гриценко; - Інженер з охорони праці -_____
Толбатовський Олег Євгенович, Посвідчення № 163/12-19 від 19.12.2019, Протокол № 24 від 
19.12.2019р. ФОП Гриценко; - Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - 
Гарагашев Намік, Посвідчення № 18-1/13 від 19.12.2019, Протокол № 24 від 19.12.2019р.ФОП 
Гриценко; - Електромонтажник з кабельних мереж - Гуртовий Сергій Вадимович, Посвідченя № 
160/10-16 від 03.10.2019, Протокол № 22 від 03.10.2019р. ФОП Гриценко; -.Електромонтер з 
ремонту та обслуговування електроустаткування - Деревянко Андрій Віталійович, Посвідчення
№ 524/10 від 09.07.2019, Протокол № 14 від 07.10.2019р.; - Електрогазозварник - Лук'янов_____
Вадим Васильович , Посвідчення № 161/12-19 від 19.12.2019, Протокол № 24 від 19.12.2019р. 
ФОП Гриценко; - Електрозварник ручного зварювання - Марченко Олександр Анатолійович, 
Посвідчення № 162/12-19 від 19.12.2019, Протокол № 24 від 19.12.2019р. ФОП Гриценко;_______

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до чинного______________
законодавства: за інструкцією з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної_______
небезпеки, (яку робітники виконують під час трудової діяльності), не рідше ніж один раз на три 
місяці, для решти робіт один раз на шість місяців з реєстрацією в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місті. Програма проведення вступного та 
первинного інструктажів, затверджена Наказом № 18 від 18.06.2019 р.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та 
наглядні посібники (набір слюсарних інструментів, драбини, інструмент з діелектричними 
рукоятками). Зварювальні апарати (Інвертор Gerrard ММА-200)-1шт.), (Інвертор Kende ММА- 
200)-1шт., (Інвертор Kende ММА285)-1шт., (Інвертор GYSMI ММА-161)-1шт„ (Інвертор GYSMI 
ММА-165)-1шт„ (Інвертор звар. ВДИ-180)-1шт., (Інвертор Kaiser NBC - 250)-1шт. Згідно 
Договору оренди обладнання № 11.06.ДО від 11.06.2019р.. комплекти спорядження верхолазів- 
висотників типа «URBAN». пояса ПЛ. строп подвійний з амортизатором, переносне заземлення
тип -ЗПЛ-10П1-3/3-25Х , - переносне заземлення тип- ЗПЛ-10В1-3/3-25Х-111,- переносне_____
заземлення тип - ЗПП-1В7-3/3-16Х-026; Вимірювач опору ізоляції -  МІС-3, Мегометр -  2C02Q2, 
Мегометр -  ЭС02Ю/3-Г, Прилад вимірювальний багато функціональний PU-183. Вимірювач 
параметрів кіл «фаза-нуль» та «фаза-фаза» електромереж -MZC-200.

експлуатаційної документації,
Балони із стисненим, зрідженим та інертним газом закупаються у ФОП Сидоренко І.П., згідно 
Договору поставки №25/02 від 25.02.2020р. Поставка балонів з газами на адресу ТОВ «ОРБІТА 
ІНЖИНІРИНГ» здійснюється спецавтотранспортом постачальника. Балони з газами зберігаються 
на территорії ТОВ «ОРБІТА ІНЖИНІРИНГ» в окремому металевому гаражі.

Наказом № 011/10/19-1 від 11.10.2019р. затверджено та введено в дію «Положення про порядок 
проведення робіт підвищеної небезпеки», які оформляються нарядами допусками. Вказані у 
декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ «ОРБІТА 
ІНЖИНІРИНГ » відповідно Проектно-технологічної документації та розроблених і погоджених з 
підприємствами замовниками Проектів виконання робіт, технологічних карт. В тому числі при 
виконанні земляних робіт отримується дозвіл від організації, комунікації яких розташовані в зоні 
робіт. Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності 
до чинних нормативних актів, та галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захістні 
властивості, в тому числі для виконання верхолазних робіт.
На підприємстві впроваджене регулярне відповідно до встановлених термінів, випробування і
перевірка придатності 313, з видачеє актів, відповідно діючих норм - правових документів._______
Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захистним світофільтром, захистні каски, захистні 
окуляри, респиратори, сигнальні жилети, засоби захисту при виконані робіт в діючих 
електроустановках, диелектричні рукавички, деелектричні коврики, інвентарні підмості, 
драбини, зварювальне обладнаня і таке інше -  використовується за призначенням, у технічно



справному стані, та видається працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів
застосування та використання, засобів індівідуального захисту, про що робиться запис у журналі 
або картці обліку, згідно діючих вимог нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних 
документів виробника та діючого на підприємстві «Положення про забезпечення 313 та,

спецодягом», яке введено на підставі в дію Наказом №010/12/19-1 від 10 грудня 2019р. у якому в 
тому числі затверджена комісія з приймання і перевірки засобів індівідуального захисту, що 
надходить на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.

- Проведено випробування та перевірка засобів індивідуального захисту (комплекти 
спорядження верхолазів-висотників типа «URBAN», пояса ПЛ, строп подвійний з 
амортизатором - Зшт.) Протокол №141/11-19 від 26.11,2019р.на ГОВ «Науково-сертіфікаційному
центрі СТАНДАРТ» (м.Київ)._______________________________________________________________
Перевірка та випробування електрозахистних засобів:- рукавички діелектричні -  4пари,
Протокол №ЗС 3324/271219 від 27.12.2019р. ТОВ «ПОА Купіна»., Перевірка та випробування 
інструмента з діелектричними ручками - палоскогубці з діелектричними ручками - Протокол № 
ЗС 3325/271219 від 27.12.2019р. ТОВ «ПОА Купіна»., - пасатижі з діелектричними ручками - 
Протокол № ЗС 3323/271219 від 27.12.2019р., ТОВ «ПОА Купіна»., - бокорізи з діелектричними 
ручками - 1шт., Протокол № ЗСЗЗ14/271219 від 27.12.2019р., ТОВ «ПОА Купіна».. - викрутки з 
діелектричними ручками - Протокол № ЗС 3322/271219 від 27.12.2019р., ТОВ «ПОА Купіна»., 
Протокол № ЗС 3321/271219 від 27.12.2019р., ТОВ «ПОА Купіна»., - килими діелектричні - 
Протокол № ЗС 3320/271219 від 27.12.2019р., ТОВ «ПОА Купіна»., - переносне заземлення тип - 
ЗПЛ-10П1-3/3-25Х -1шт. - Протокол № ЗС 3319/271219 від 27.12.2019р.,ТОВ «ПОА Купіна»., - 
переносне заземлення тип- ЗПЛ-10В1-3/3-25Х-111- 2шт., Протокол № ЗС 3318/271219 від 
27.12.2019р., ТОВ «ПОА Купіна»., - переносне заземлення тип - ЗПП-1В7-3/3-16Х-026 - 1шт., 
Протокол № ЗС 3317/271219 від 27.12.2019р.,ТОВ «ПОА Купіна»., - діелектричні калоші - 4шт., 
Протокол № ЗС 3316/271219 від 27.12.2019р., ТОВ «ПОА Купіна»., - діелектричні боти - 8шт., 
Протокол № ЗС 3315/271219 від 27.12.2019р. ТОВ «ПОА Купіна».

засобів індивідуального захисту,

На ТОВ «ОРБІТА ІНЖИНІРИНГ» існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна 
база та навчально-методичне забезпечення (Закон України «Про охорону праці», НПАОП
0.002.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-4.21-04 « Типове положення 
про службу охорони праці", НПАОПО.ОО-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірка знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про_____
розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і 
затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», 
ННАОП 0.00-7.11-12 « Загальні 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 
.59-87 «Правила будівництва та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». 
НПАОПО.ОО-1.76-15 «Правила безпеки газопостачання». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А. 3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці, охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.7-13 
«Правила охорони праці під час робіт з інструментом та пристроями, НПАОЛП 0.00 -  5.11-85 
«Типові інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 28.52-1.31- 
13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачив», ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», НАПБ А.01.001 
-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», що розповсюджуються на роботу підвищеної 
небезпеки, які декларуються._______________________________________________________________

На ТОВ «ОРБІТА ІНЖИНІРИНГ» є кабінет який використовується при необхідності як кабінет 
охорони праці та пожежної безпеки, оснащений: оргтехнікою, навчальними та наочними
посібниками з охорони праці та пожежної безпеки, актами законодавства та державними



міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці та пожежну безпеку,
методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідні для інструктажу,

-ітань трудового законодавства і охорони пращ.

ноїбази навчально-методичного забезпечення)

С.М. Абуладзе
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 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.".

навчаіічаїшя щ  коконсультації працівників з пі

матеріал ьно-техніч

ідпис)

2020р.


