
Д Е К Л А РА Ц ІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ Е110К )________________
ВІДПОВІДАЛЬН ІСТЮ  «ОТАРИ», місцезнаходження: 49108. Дніп ро і істровська обл.. міс то 
Дніпро, вулиця Янтарна, будинок 75В. кабінет 5. код ЄД РІІО У  42878964.

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження. код і і і д н о  і СДІ’і ІО>'.

керівник - директор Юрченко Світлана Вікторівна, тел. (068) 6420451. otari777@ukr.net
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної помпи: 

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;

територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування)машин. механізмів, устаткованії» підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії.

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 
страхування не проводиться, так як Товариство не с об'єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісл. номер і дата йою видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
22 липня 2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Юрченко Світлана Вікторівна
(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:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
- Роботи верхолазні.
- Зварювальні роботи. _____

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) номер партії, іата вінотовлення. країна 

походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

На підприємстві працюють 6 осіб, з тих на яких і с н у є  підвищений ризик вин 11 к ненп я 
травм - 3 особи.________________________________________ __ _ ___________

КІЛЬКІС  і ь робочих місць, у тому числі тих на яких існус підвищений ризик виникнення гравм.

mailto:otari777@ukr.net


Адміністративне приміщення розташоване за адресо ю: 49108. Ді і іпро 11 етровська обл.. м. 
Дніпро, вул. Янтарна, будинок 75В. кабінет 5 (договір оренди приміщення № 1 1-10/20/1ОД2 
від 11.04.2020 p.. укладений із ТО В «ФЛЕКС ІБЛ  О Ф ІС».
Виробничих об’єктів: 1 виробнича база (орендована, розташована за адресою: 49108. 
Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Янтарна, будинок 75В. (договір оренди приміїценця 
№ 11-І0/20/1ОД2 від 1 1.04.2020 p.. укладений із ГОВ «Ф Л ЕК С1БЛ ОФІС» та об'єкти 
замовника

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

Інші відомості:
Наказом №  08/011 від 20.07.2020 р. відповідальною особою за безнечііе проведення робіт. 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено майстра 
Калинташа Мурата.
Наказом №Ю/ОП від 20.07.2020 р. відповідальною особою за справний стан засобів 
індивідуального захисту та забезпечення працівників засобами індивідуального захист\ 
призначено майстра Калинташа Мурата.
Наказом №11/ОП від 20.07.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання 
верхолазних робіт та робіт на висоті з правом видачі наряд-допуску. облік, організацію 
своєчасного огляду, випробувань та зберігання поясів і пристосувань, ведення «Журналу 
обліку і випробувань поясів і пристосувань» призначено майстра Ка.і и і паша Мурата. Для 
випробування поясів та пристосувань, страхувальних засобів створена комісія у складі : 
директор Юрченко C.B.. майстер Калинташ Мурат, виконроб У з у п  Абдулкадір.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та I II ІДО! І 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», наказом №  Об/ОГІ від 20.07.2020 р. створена комісія з ііерсвірки знань працівників з 
питань охорони праці у складі: Голова комісії директор Юрченко C.B. Члени комісії 
майстер Калинташ Мурат, виконроб Узун Абдулкадір пройшли навчання та перевірку 
знань:
Директор Юрченко C.B., майстер Калинташ Мурат, виконроб У зм і Абдулкадір і іройш. і и 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОН Макаров Д .В . га перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства Украй їй про 
охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухопебезнеки виробництва і 
вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, і і гієни праці, профілактики професій \ \ и \ 
отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Ви і яг з протоколу №1/07- 
20 ОП-ГХ від 20.07.20 р.
Директор Юрченко C.B.. майстер Калинташ М урат, виконроб Узун Абдулкадір прошили 
навчання в Навчальний центр з охорони праці Ф ОІІ Макаров Д.В. і а перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці v Запорізькій області згідно І 11 ІА011 0.00-1.15-07 «1 Іравила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №01/07-20 B P-ОТ від
17.07.2020 р.
Директор Юрченко C.B., майстер Калинташ Мурат, виконроб У з у н  Абдулкадір нрой піл и 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОН Макаров Д.В. га перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно І 11 І А Р І 1 0.00-1.71-13 «1 Іравила 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями». Витяг з п рото код у № 1/07-20 
ІП-ПС від 17.07.2020 р.
Директор Юрченко C.B.. майстер Калинташ Мурат, виконроб У з у п Абдулкадір нройї 11 ; і и 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОІ І Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 111 1.1.С. ПЫ.Г.С. I II ІЬ\ . 
ПОПРІП. П КЕЕ. ГІЕЕЗ. 1ІУЕ. 4 група з електробезпеки до га вище 1000 В. Витяг з протоколу 
№10.07-20 ЕЛ/Л від 01.07.2020 р.______________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, ta дотриманням вимог законодавства з питань охорони прані га промислової безпеки



На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
наказом №?05/0п від 20.07.2020 р. створена служба охорони праці. Ф\ нкції служби охорон и 
праці на підприємстві покладаються на виконроба Узун Абдулкадіра.
наявністю служби охорони праці.

Верхолази Будилко С.В., Карпов Д.В. - ГОВ «УК  Спектр» за професією верхолаз 6 
(шостого) розряду. Посвідчення №0103. №0105 від 26.01.2017 р.
Верхолази Будилко С.В.. Карпов Д.В. - ТО В «УК  Спектр» згідно НІ ІАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями». ППАОП 0.00-1.1 5- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 1 Іротокол №14 від 26.01.201 7 
Е і
Електрозварник Сабієв С.Ф. - У К  «Дніпробуд» за професією електрозварник. 1 Іосвідчсння 
№7122 від 12.07.2018 р.
Електрозварник Сабієв С.Ф. на підставі результатів випробувань, г іроведе 11 и х у відповідності 
з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаї лядохоронпраці У країни від 19.04.96 
за №61 пройшов атестацію в ТОВ 1ІНІ1 «Коксохімтепломонтаж» згідно СІ І и 11 3.05.05-84. 
НПАОП 0.00-1.81-18. НПАОП 0.00-1.80-18. ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ЛСТУ Б.В.2.6-200:2014. 
ДБН.В-2.5-20-2001. Допущений до ручного дугового зварювання и о критим електродом 
сталевих, несучих і огороджуючих конструкцій, вантажопі д ги малі.і ш \ кранів, гехно. іоі імного 
обладнання і технологічних трубопроводів, парових і водогрійних котлів, тру бопроводів пари 
і гарячої води, систем газопостачання. Протокол №240 від 23.10.2018 p. 1 [освідчення №225- 
ДН-58, чинне до 23.10.2020 р.
Верхолази Будилко С.ЕЗ., Карпов Д.В.. електрозварник Сабієв С.Ф. пройшли навчання та 
перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з 
загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по 
професіям. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконанняробіт на висоті». 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами га 
пристроями», НПАОГІ 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації елсктроус гаповок 
споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок спожи вачі в,11равил пожежної 
безпеки. Протокол №1 від 21.07.2020 р.

На підприємстві відповідно до вимог Закону України «І J  ро охоро ну праці», і і а к аз ( ) м 
№07ЮП від 20.07.2020 р. затверджено та введено в дію:

Положення про службу охорони праці:
Положення про порядок організації навчання га перевірки знань робітників з питань 
охорони праці;
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезнеченіія 

функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №07/()11 від 20.07.2020 р. 
затверджено та введено в дію:

Положення про систему управління охороною праці (С У ОІ] J,
Наказом №01/ОП від 16.07.2020 р. затверджені та введені в дію:

Тематичні плани і програми навчання.
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами. 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведегвся внутрішня док\ ментація 
по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Журнал 'реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.

- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів.та
інші.

Наказом №09ЮП від 20.07.2020 р. на підприємстві затверджені га введені в дію посадові 
інструкції. Наказом №04ЮП від 17.07.2020 р. затверджеі іий пере, іік робіт з и ід ви 11 ici іою 
небезпекою, які виконуються на підприємстві.



Наказом №Р9/ОП від 20.07.2020 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт. Тексти інструкцій с стислими, зрозумілими і не допускають 
різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам I IІІА О ІІ 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці». ___

інструкцій про проведення навчання та інструктажу * питань охорони праці.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числ і і а 11 ю 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки Хісхі і і ч н п  і ас порта та і негру к і щ 
з експлуатації тощо).____________________
експлуатаційної документації.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності наступ 11е 
обладнання: трансформатор зварювальний ТДМ-140, 2015 р. в.. Україна, перфоратор Bosch 
GBH 2-24 DFR. 2013 р. в.. Німеччина, кутова шліфувальна машина Мак і ta 9553 N B . 201 7 p. 
в.. Японія, риштування будівельні клино-хомутового типу, 168 м2. 2001 р. в.. Україна, пояса 
лямкові комбіновані ПЛК 1-М. зав. №001931. № 001932. 2015 р. в.. Україна, фал 
страхувальний двійний, 2019 р. в., зачіп тросовий. 2019 р, в.. У країна, затискачі «Ж юм ар». 
«Скіф». 2019 р. в. - 2 одиниці, карабін сталевий «Renaer». 2019 р. в., ііесу чий і страхувальний 
канат. 2019 р. в., Україна, страхувальна петля «Прусик». 2019 р. в.. Україна, стремя. 2() 19 р. 
в.. Україна, сидушка. 2019 р. в.. Україна. У відповідності до вимог 1111A Oil 0.00-1.15-07. 
ГОСТ 12.4.089 обладнання та пристосування, які використовуються під час виконаніія робіт 
на висоті та верхолазних роботах пройшли перевірку та ви пробування: (пояса . і ямоч і и 
комбіновані ПЛК 1-М -акт№1 від 21.07.2020 p.): (страхувальні засоби акт №2 від 21.07.2020 
p.); (риштування будівельні клино-хомутового т и п у  - акт № 3 від 21.07.2020 p.) .

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальн і вимоги безі іекі і і ох оро н і \ здоро в' я j  іри 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту- на робочому місці» та наказу 
№Р2/ОП від 17.07.2020 p.. працівники ТОВ «ОТАРИ», які в и к о н у ю т ь  роботи з підвищеною 
небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту. Засоби індивідуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються 
у технічно справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експ. іуа гації 
виробників.

засобів індивідуального захисту.

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі норм ативно-і іраво вих акті в 
з охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та тех і (ічної документаї і і ї 
підприємства складає понад 50 видань у паперовому (друкованому) ви і ляді та на електрон них 
носіях. Фонд поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство мас необхідну 
кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України 
«Про охорону праці». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 11ідвищеної ііебсзнски і а 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки». 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1 107 віл 26.10.1 1р.. Закон України 
«Про об‘єкти підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «1 Іере. и к робіт з підвищеною 
небезпекою». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації слсктроустаї ю во к 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00- 
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НІ І А Р І І 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони прапі під час виконання робіт на висоті». НГІАОГ1 0.00-7.1 7-1 8 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я і іди _ використанії і праці вішками засоб і в 
індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-4.2 1 -04 « І и нове положен н я про 
службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення і іро порядок проведеї н і я 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.09-07 « І ипове 
положення про комісію з питань охорони праці підприємства», 111ІАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці». 1IIІА О ІІ 0.00-6.03-93 «І Іорядок 
опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на



підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Наказом №РЗ/ОП від 17.07.2020 р. інженерний склад, технічніїй 
персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на 
роботу без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час іірийому на роботу) 
і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди. Заключний акт за результатами 
періодичного медичного огляду працівників від 16.07.2020 p.. виданий КЗ «Дніпропетровська 
міська клінічна лікарня №2» Дніпропетровської обласної ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «О ГАРИ». 
затвердженого рішенням про заснування Товариства №1 від 10.03.2019 р.
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці. 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права. 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб. 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних 
робіт підвищеної небезпеки.

Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують 
додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під

23.07.2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці << ^й> і  2020 р. №

(у ffel. de.

Примітки 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональ 
: даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на викона

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механіз 
устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначає 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від і 
прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служ 
мають відмітку в паспорті.




