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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства З питань охорони праці
та'

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАНИЧ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52511, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Майське,
буд. 5

провулок Ялинковий,

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 41826339;
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Авраменко Вячеслав Іванович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(096) 9634457
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

Роботи виконуються на території м. Дніпро та Дніпропетровської області
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
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,

Авраменко Вячеслав Іванович

(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 в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах;
Земляні роботи, ідо виконуються в зоні розташування підземних комунікацій;
роботи верхолазні;
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:

8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:

5

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

кількість будівель і споруд (приміщень),
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

1

структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор ТОВ «ВАНИЧ» Авраменко Вячеслав Іванович пройшов перевірку Знань Законів
України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів комісією створеною на основі наказу Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р. (протокол № 31/4.3/2018
від 19.02.2018 р . ).
Наказом № 25 від 22.12.2017 р. створено комісію З перевірки знань з питань охорони
праці у працівників підприємства. Голова комісії - директор Авраменко В. І. та члени
комісії: заступник директора Авраменко С.В., в. о. головного інженера Герасимчук Ю.Ю.
пройшли перевірку Знань Законів України «Про охорону праці», «Про Загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки»
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною наказом

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р.
(протоколи № 31/4,3/2018 від 19.02.2018 р., № 07-18Д від 16.02.2018 р.).
Голова
комісії - директор Авраменко В. І. та члени
комісії: заступник
директора
Авраменко С.В., в. о. головного інженера Герасимчук Ю.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП
40.1- 1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
«Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів комісією створеною наказом Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р. (протокол № 03-18Д від 16.02.2018 р . ) .
Голова
комісії - директор Авраменко В. І. та члени
комісії: Заступник
директора
Авраменко С.В. , в .о. головного інженера Герасимчук Ю.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП
45.2- 7.02-12 «Система стандартів безпеки п р а ц і . Охорона праці і промислова безпека у
будівництві
(ДБН)» комісіями створеними наказами:
Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 102 від 27,06.2017 р. (протокол № 05-18Д від 16.02.2018 р.) .
Голова
комісії - директор Авраменко В. І.
та члени
комісії: заступник
директора
Авраменко С.В., в.о. головного інженера Герасимчук Ю.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісіями
створеними наказами: Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 102
від 27.06.2017 р. (протокол № 06-18Д від 16.02.2018 р . ) .
Заступник директора
Голова
комісії - директор Авраменко В. І. та члени комісії:
Авраменко С.В., в.о. головного інженера Герасимчук Ю.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
комісіями створеними
наказами:
Головного
управління Держпраці
у Дніпропетровській
області № 102 від 27.06.2017 р. (протокол № 02-18Д від 16,02.2018 р.) .
Наказом № 33 від 22.12.2017 р. призначено відповідального За справний стан та безпечну
експлуатацію електрогосподарства підприємства - Заступника директора Авраменко С.В. (IV
група 3 електробезпеки, до 1000 В) , у разі його відсутності - в.о. головного інженера
Герасимчука Ю.Ю. (IV група з електробезпеки, до 1000 В ) , які пройшли
перевірку знань
Законодавства про охорону праці, НПАОП 40,1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок
споживачів»,___ «Правила
технічної
експлуатації
електроустановок
споживачів» комісією створеною на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 03-18Д від 16,02.2018 р.)
Наказом № ЗО від 22.12.2017 р. призначено відповідальними за безпечне виконання
в.о.
головного інженера Герасимчука Ю.Ю.
(IV група з
електрозварювальних робіт
електробезпеки, до 1000 В ) , на час його відсутності - заст. директора Авраменко С.В, (IV
група 3 електробезпеки, до 1000 В ) , які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила
технічної
експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»
(протокол № 03-18Д від 16.02.2018 р.).
Наказом № 29 від 22.12.2017 р. призначено відповідальним за безпеку під час виконання
робіт в колодязях, ш у р ф а х , траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах - в.о.
головного інженера Герасимчука Ю.Ю., на час його відсутності - заст. директора Авраменко
С.В., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція З організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»
(протокол № 02-18Д від 16.02.2018 р.).
Наказом № 32 від 22.12.2017 р. про призначення відповідальним за безпеку під час
виконання земляних робіт,
що виконуються на глибині
понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій - в.о. головного інженера Герасимчука Ю.Ю., на час
його відсутності - заст. директора Авраменко С.В., які пройшли перевірку знань НПАОП
45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві (ДБН)» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» (протокол № 05-18Д від
16.02.2018 р . ) .
Наказом № 34 від 22.12.2017 р. про призначення відповідальним за безпеку під час
виконання верхолазних робіт - в.о. головного інженера Герасимчука Ю.Ю. , на час його
відсутності - заст. директора Авраменко С.В., які пройшли перевірку Знань НПАОП 0.001.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ СП «Товариство
технічного нагляду ДІЕКС» (протокол № 06-18Д від 16.02.2018 р . ) ,
Електрозварник Сирнов
О.В. (XII група з електробезпеки, до 1000 В) отримав допуск до
ручного електродугового зварювання систем газопостачання у ПАТ «Дніпропетровськгаз»
(посвідчення зварника № 366, протокол № 42 від 17,03.2017 р.) та пройшов перевірку знань
пожежно-технічного мінімуму у комісії ПАТ «Дніпропетровськгаз»
(протокол № 59 від
06.02.2018 р.); НПАОП 40,1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів», інструкції З охорони праці № 5 у постійно-діючій комісії ТОВ «ВАНИЧ»
(протокол № 01 від 06.02.2018 р.)
Робітники, які виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах
(монтажники зовнішніх трубопроводів Скорік М.В., Зайченко А . А . ) пройшли перевірку знань
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт»
комісією
створеною
на
основі
наказу
Головного
управління
Держпраці
у

Дніпропетровській області № 102 від 27,06.2017 р. (протокол № 02-18Д від 16.02.2018 р.)
після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду Д І ЕКС».
Робітники, які виконують верхолазні роботи (монтажники зовнішніх трубопроводів Скорік
М.В., Зайченко А.А.) пройшли перевірку Знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці
під час, виконання робіт на висоті» та допущені до верхолазних робіт комісією створеною
на основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від
27,06.2017 р. (протокол № 06.1-18Д від 16.02.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».
Робітники, які виконують земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних
комунікацій
(монтажники Зовнішніх трубопроводів Скорік М.В., Зайченко А.А.) пройшли
перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві (ДБН)» комісією створеною на основі наказу Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 27,06.2017 р. (протокол № 0518Д від 16,02.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного
нагляду Д І Е К С » .
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

Наказом по підприємству № 26 від 22.12,2017 р. створено службу з охорони праці у особі
директора Авраменко В .І .
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт
підвищеної небезпеки та на професії. Наказом Ні 17 від 22.12.2017 р. затверджено перелік
інструкцій 3 охорони п р а ц і , що діють на підприємстві. В тому числі затверджено
інструкцію
3
охорони
праці:
№
7
при
виконанні
верхолазних
робіт; №
5
для
електрозварника; № 4 при виконанні робіт в колодязях, шурфах, колекторах, котлованах; №
З при виконанні газонебезпечних робіт; № 6 при виконанні земляних робіт, що виконуються
в Зоні розташування підземних комунікацій.
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з
питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки Знань З питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журнал
реєстрації_____ вступного
інструктажу
З
питань
охорони
праці;
журнали
реєстрації
інструктажів
З
питань
охорони
праці
на робочому місці
З відмітками
проведення
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В
наявності
необхідна
експлуатаційна
документація
на
зварювальне
обладнання:
зварювальний трансформатор моделі АВВГ-2*6,
і н в , № 241,
2016 р.в,,
Україна,
яке
застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального Захисту, в т.ч.:
діелектричні боти (Україна);
діелектричні рукавички (Україна);
черевики (Україна);
рукавиці (Україна);
костюм (Україна);
берет (Україна);
Зварювальний щиток із захисним світлофільтром (Україна);
пояс лямочний запобіжний моделі 2ПЛ-К, інв. № 15, 2014 р . в . , Україна;
пояс лямочний Запобіжний моделі 2ПЛ-К, інв. № 16, 2014 р.в., Україна.
Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Наказом № 2 2 -ОТ від 24
від 22.12.2017 р. створено комісію З приймання і перевірки засобів індивідуального
захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.
засобів індивідуального захисту,

ТОВ «ВАНИЧ» забезпечено нормативно-правовою документацію,
що розповсюджується на
роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:
Закон України «Про охорони праці»;
«Перелік робіт підвищеної небезпеки»,
затверджений наказом Держнаглядохоронпраці
України № 15 від 26.01.2005 р.;
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
НПАОП 0,00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»;
НПАОП 0,00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
НПАОП 0,00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів
про охорону праці, що діють на підприємстві»;
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»;
НПАОП
0,00-4.01-08
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими Засобами індивідуального захисту»;
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;

ведення
безпечного
організацій
0.00-5.11-85
«Типова
інструкція
НПАОП
газонебезпечних робіт»;
НПАОП 0,00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека у будівництві (ДБН)»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»;
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
з охорони праці,
під час
дозволяє дотримуватися
вимог1 нормативно-правових актів
виконання р о б і т , які декларують С Я .
У ТОВ «ВАНИЧ» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютери, навчальними та наочними
посібниками з охорони п р а ц і , актами законодавства та державними міжгалузевими та
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою,
для
персональних
комп'ютерів,
навчальними
програмами,
програмним
забезпеченням
необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань
імативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Авраменко В .І .
(ініціали та

(підпис
прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
р. №
__________________________ •
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.".

