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Відомості про роботодавця.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС -  ЛАЙН»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 23.
місцезнаходження.

37068609.
код згідно ЄДРПОУ.

Керівник суб’єкта господарювання; Директор -  Мамчур Денис Олександрович.
прізвище, ім’я та по батькові керівника

номер телефону: 067 551 82 42
телефаксу, адреса електронної пошти)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності пе
ред третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Відсутній
(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, Мамчур Денис Олександрович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи, або Фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов пра 
ці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час ви 
конання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) такиз 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

-  Зварювальні роботи.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за на
явності). номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються') без отриман

ня відповідного дозволу.

Кількість робочих місць - 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 1
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд, виробничих

адміністративно-побутова будівля -  Іод., за адресою місто Дніпро, вулиця Будівель-
об’ектів (цехів, дільниць. СТРУКТУРНИХ підрозділів)

ників, будинок 23, виробничі приміщення - 1 од., за адресою: м. Дніпро, проспект 
Слобожанський, буд. 27 у відповідності до договору суборенди виробничих примі

щень №1/18 від 02.02,2018 р., укладеного із ТОВ ВКП «Проммонтаж-Реконструкція».

Інші відомості
Директор Мамчур Д.О. головний інженер Шуваєв Д.С. пройшли навчання в

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

ДП«Запорізький навчально- курсовийкомбінат» та перевірку знань в комісії Головно
з питань охорони праці та поомисловоь безпеки:

го управління Держпраці у Запорізькійобласті згідно законодавчих актів з охорони 
праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожеж
ної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії. Протокол №2312 
від 22.12.2017 р.



Головний інженер Шуваєв Д.С., виконроб Ціватий А.І., пройшли навчання в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Охоро
на праці і промислова безпека у будівництві». Виписка з протоколу №400 від
02.11.2017 р.
Головний інженер Шуваєв Д.С. (V група з електробезпеки до та понад 1000 В), ви
конроб Ціватий А.І. (IV група з електробезпеки до 1000 В), пройтттчи навчання в ТОВ
«Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону 
праці. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної 
безпеки. Виписка з протоколу №13 від 22.01.2018 р.
Головний інженер Шуваєв Д.С., виконроб Ціватий A.L, пройшли навчання в ТОВ
«Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Пра
вила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Виписка з
протоколу №6 від 15.01.2018 р.
Головний інженер Шуваєв Д.С. пройшов спеціальне навчання в ДП «Запорізький на
вчально-курсовий комбінат» з питань пожежної безпеки. Протокол №71 від
27.12.2017 р.
Виконроб Ціватий А.І. пройшов навчання в ТОВ «Обласний навчальний центр «Регі
он Буд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій
області згідно законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухоне- 
безпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та
ліквідації наслідків аварії. Протокол №99 від 11.12.2015 р.
Електрогазозварник - Труханов Д.В.,- ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі 
Лайн» за професією -  електрогазозварник 4 розряду. Посвідчення №00025-П.
Виконроб Ціватий А.І., електрогазозварник Труханов Д.В. пройшли навчання та пе
ревірку знань в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» згідно «Правил поже
жної безпеки в Україні» затверджені наказом МВС від 30.12.2014 р. за №1417 і зарее-
строваних у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за №252/26697: Кодекс циві
льного захисту України ВВР, 2013, №34-35, ст. 458. Виписка з протоколу №20 від
26.01.2018 р.
Електрогазозварник Труханов Д.В., пройшов навчання та перевірку знань в комісії
підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охоро
ни праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям та ви
дам робіт. Протокол №1 від 06.02.2018 р.

Наказом №15/01-01 від 15.01.2018 р. відповідальною особою за виконання 
зварювальних робіт призначено виконроба Ціватого А.І.

На підприємстві ТОВ «СЕРВІС -  ЛАЙН» у відповідності до вимог ст. 20 Закону
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу

України «Про охорону праці» створена служба охорони праці. Наказом №1-0 від
з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

04.01.2018 р. функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на голо
вного інженера Шуваєва Д.С.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення фун
кціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №2-0 від 04.01.2018 р.
переглянуто, затверджено та введено в дію



- Положення про систему управління охороною праці (СУОШ.
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №2-0 від 
04.01.2018 р. переглянуто, затверджено та введено в дію: Положення про службу охо
рони праці; Положення про навчання та перевірку знань робітників з питань охорони 
праці; Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціа
льним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
На підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції директора, головно
го інженера, виконроба.
Наказом №15/01-03 від 15.01.2018 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інстру
кції з охорони праці по видам робіт та професіям, у тому числі: Інструкція з ОП про 
заходи пожежної безпеки, Інструкція з ОП при роботах на висоті, риштуваннях та пі- 
дмостях, Інструкція з ОП для електрогазозварника, Інструкція з ОП при роботі з руч
ним інструментом.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. 
Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та 
охорони праці: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, жу
рнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, журнал реєстрації інструкцій з 
питань охорони праці, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємс
тві, журнал протоколів перевірки знань, журнал видачі наряд-допусків, журнал облі
ку, перевірки та випробування електроінструменту та допоміжного обладнання до 
нього, журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охо
рони праці», наказом №3-0 від 04.02.2018 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС -  ЛАЙН» переглянута та затвер
джена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії______ -  директор Мамчур Д.О.
Члени комісії_______ -  головний інженер Шуваєв Д.С.

-  виконроб Ціватий А.І.
-  виконроб Химченко М.А.

Електрогазозварник забезпечений наступними засобами індивідуального захис
ту: костюм зварювальника, щиток захисний, окуляри захисні, рукавиці-краги, спецв- 
зуття, пояс запобіжний безлямковий ПБ-1, придбаний у січні місяці 2018 року, захис
на каска.

Фонд нормативних документів та технічної документації складає понад 20
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

видань, який при необхідності поповнюється та актуалізується в видавництвах Украї
ни. Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, будівельні норми та но
рмативні акти з охорони праці, у тому числі:

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», 
працівники ТОВ «СЕРВІС -  ЛАИН», які виконують роботи з підвищеною небезпекою 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 
Наказом №2-0 від 04.01.2018 р. затверджено та введено в дію «Положення про поря
док забезпечення робітників ТОВ «СЕРВІС -  ЛАЙН» спеціальним одягом, спеціаль
ним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».

При прийомі на роботу у ТОВ «СЕРВІС -  ЛАИН» проводиться під розписку



ознайомлення про умови праці, наявності на робочих місцях небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, про їхні права, можливі наслідки впливу шкідливих виробни
чих факторів.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ 
«СЕРВІС -  ЛАЙН» проходять попередній (при прийнятті на роботу) та періодичний 
медичний огляд. Надано заключний акт про проходження попереднього (періодично
го) медичного огляду працівників підприємства., виданий КЗ «Дніпропетровська шос
та міська клінічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради від 16.01.2018 р. Праців- 
ники медогляди пройшли, допускаються до роботи, наступний огляд -  не пізніше 
16.01.2019 р.

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань 

охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 

кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.
- В наявності кутки з охорони праці на об’єктах замовника.

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «СЕРВІС -  ЛАЙН» мається в наявності 
наступне обладнання;

- Трансформатор зварювальний ТДМ-303У2 (220/380), зав. №1108, 2006 р. в., Ро
сія.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному орга
ні Держпраці ^  р.
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*


