
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця

__________________ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛЕС ГРАНД»_________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50086. Дніпропетровська обл..м. Кривий Ріг. вул.Бородича Леоніда .будинок 15,офіс 115
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 43837054 . керівник -  Лескова Галина Єгорівна_________________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,

______________тел.+38(096) 627-89-47 .e-mail: veles.grand@i.ua________________________
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 підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території

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

Згідно додатку 1. до порядку правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 
16.08.2002 року ТОВ « ВЕЛЕС ГРАНД» страхування не проводиться .тому що не є 
об’єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.10.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я. Лескова Галина Єгорівна_________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

Ф
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, устаткування підвищеної небезпеки:

- Роботи.що виконуються на висоті понад 1.3 метра______________________________

- Роботи в колодязях.шурфах.траншеях.котлованах.бункерах.камерах.колекторах 
замкнутому просторі (ємностях.боксах.топках.трубопроводах).__________________

- Земляні роботи.що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою.___________________

mailto:veles.grand@i.ua


Роботи верхолазні.

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму 
високої частоти ._______________________________________________________

- Зварювальні роботи___________________________________________________ _

- Зведення .монтаж і демонтаж будинків .споруд.зміцнення їх аварійних частин
- Газополум’яні роботи________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 Мпа.крім автомобільних газових 
балонів .що є ємностями для газового моторного палива ,а саме (пропна-бутан-1

- од., Україналшсень-1 од..У країна, ацителен-1 од.,Україна)______________________
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 :12 кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм:9;____________________________________________________________________________

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

Кількість будівель і споруд : адміністративна будівля-1,складські приміщення-1.об’єкти -
замовника__________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів( цехів , дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор - Лескова Галина Єгорівна.головний інженер -М іхєєв Анатолій 
Михайлович, інженер з охорони праці- Полозун Софія Олегівна.начальник дільниці- 
Резніченко Володимир Анісович, пройшли навчання в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
законодавчих актів з охорони праці ,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим 
,електробезпеки,пожежної безпеки. Протокол №19,від 30.09.2020р.

Головний інженер Міхєєв А.М. інженер з охорони праці, начальник дільниці 
Резніченко В.А., пройшли навчання Закону України «Про охорону праці», правил 
пожежної безпеки в Україні ,Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
в ТОВ «ЦТОР» (протокол №26 від 30.09.2020) проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області.

Головний інженер Міхєєв А.М.інженер з охорони праці.начальник дільниці 
Резніченко В.А.,,., пройшли навчання і виявили потрібні знання з Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий Ріг та 
перевірку знань проведену комісією Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області .витяг з протоколу №6 від 30.09.2020

Головний інженер Міхєєв А.М.інженер з охорони праці,начальник дільниці 
Резніченко В.А., (IV група з електробезпеки до і вище 1000В).ппойіттли навчання Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів .Правил пожежної безпеки (НПАОП
40.1-1.21-98) в ТОВ «ЦТОР» м.Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу №19 від 
01 . 10.2020 .

Головний інженер Міхєєв А.М.інженер з охорони праці.начальник дільниці 
Резніченко В.А..пройшли навчання і виявили потрібні знання з питань пожежно-



технічного мінімуму в ТОВ «Моноліт» (протокол №31 від 01.10.20), проведену комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Начальник дільниці Резніченко В .А, пройшов навчання і виявив потрібні знання з 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні 
положення ЩБН А.3.2-2-2009 ССБП)». в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий Ріг та перевірку знань 
проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області /витяг 
з протоколу № 35 від.01.10.2020р).

Начальник дільниці Резніченко В.А, пройшов навчання і виявив потрібні знання з 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт».в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області .(витяг з 
протоколу № 41 від.01.10.2020p).

Наказом № 10П  від 16.10.2020р. на підприємстві створена комісія по перевірці знань 
з питань охорони праці у складі:

голови комісії-головний інженер Міхєєв А.М

членів комісії- інженер з ОП та ПБ Полозун С.О., начальника дільниці Резніченко
В.А.

Наказом №9 ОП від 16.10.2020р. відповідальною особою за електрогосподарство 
підприємства .призначено начальника дільниці Резніченко В.А

Наказом №10 ОП від 16.10.2020р..відповідальною особою за безпечну експлуатацію 
зварювального обладнання.за безпечне виконання зварювальних робіт.за безпечну 
експлуатацію апаратури і за безпечне виконання газополум’яних робіт .призначено 
начальника дільниці Резніченко В.А.

Наказом №12 ОП від 16.10.2020р.. відповідальною особою за справний 
стан.зберігання та збереження посудин .в справному стані та безпечні умови їх роботи 
(балони із стисненими і зрідженими газами ).призначено начальника дільниці Резніченко 
В.А. '

Наказом №15 ОП від 16.10.2020р.. відповідальною особою за роботи в діючих 
електроустановках .призначено начальника дільниці Резніченко В.А.

Наказом №16 ОП від 16.10.2020 р..відповідальною особою за газонебезпечні роботи 
.призначено начальника дільниці Резніченко В.А.

Наказом №17 ОП.від 16.10.2020р..відповідальною особою за виконання земляних 
робіт .призначено начальника дільниці Резніченко В.А.

Наказ №18 ОП .від 16.10.2020р..відповідальною особою за затвердження наряди- 
допуски .призначено головного інженера Міхєева А.М.
Наказ №19 ОП.від 16.10.2020р.. відповідальною особою за збереження в технічно- 
справному стані інструмент .призначено головного інженера Міхєева А.М.
Наказом №7 ОП від 16.10.2020р. відповідальною особою за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, призначено інженера з 
охорони праці Полозун С.О.

Наказом №8 ОП від 16.10.2020р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на 
висоті, призначено начальника дільниці Резніченко В.А.

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



Положення про систему управління охороною праці (наказ №1 ОП від 16.10.2020р.);
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
(наказ №1 ОП від .16.10.2020). Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці і 
посадові інструкції (наказ №2 ОП від 16.10.2020р.); Програма вступного інструктажу з 
питань охорони праці (наказ №4 ОП від 16.10.2020р.)Положення про порядок 
застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ №1 ОП 
від 16.10.2020р.). Положення про нарядну та биркову систему (наказ №1 ОГІ від 
16.10.2020р.). Виконання функцій служби охорони праці покладено на інженера з охорони
праці та ПБ Полозун С.О. (наказ №5 ОП від 16.10.2020р.).____________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

Електрогазозварники Гур’янов В.О. та Обмок Є.О.. пройшли навчання і виявили 
потрібні знання з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском в ТОВ «ЦТОР» (протокол №38 від 30.09.2020). 
проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Електрогазозварники Гур’янов В.О. та Обмок Є.О.. пройшли навчання і виявили потрібні 
знання з питань пожежно-технічного мінімуму в ТОВ «Моноліт» (протокол №31 від 
30.09.2020). проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області.
Електрогазозварник Обмок Е.О. та Гур’янов В.О. мають III группу з електробезпеки до 
1000 В. пройшли навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(НПАОП 40.1-1.21-98) в НКК «КРИВБАСБУД» та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу № 352 
від 01.10.2020

- копія посвідчення №00222 від 14.06.11 Гур’янов В.О. .про закінчення ним в ТОВ 
«ЦТОР » та присвоєння йому кваліфікації електрогазозварник Зрозряду;

- копія посвідчення №26684915 ПТУ№14 від 30.06.2005 Обмок С.О. .про закінчення 
ним в ТОВ «ЦТОР» та присвоєння йому кваліфікації електрогазозварник Зрозряду;

Монтажники Чирва І.А та Гур’янов В.О пройшли навчання і виявили потрібні знання з 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ 
«ЦТОР» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу №21 від 29.09.2020р 
Монтажники Чирва І.А та Гур’янов В.О мають III групу з електробезпеки до 1000 В. 
пройшли навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП
40.1-1.21-98) в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань проведену комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу № 146 від
30.09.2020 *

- копія посвідчення №222-20-23 від 19.06.20 Гур’янов В.О. .про закінчення ним в ПЗ 
«Центр професійної освіти і навчання» та присвоєння йому кваліфікації монтажник 
з монтажу сталевих та залізобетонних конструкційЗрозряду;

- копія посвідчення №222-20-22 від 19.06.20 Чирва I.A. .про закінчення ним в ПЗ 
«Центр професійної освіти і навчання» та присвоєння йому кваліфікації монтажник 
з монтажу сталевих та залізобетонних конструкційЗрозряду;

Маляр-штукатур Скляренко Н.М пройшла навчання і виявила потрібні знання з Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «ЦТОР» 
м.Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області .витяг з протоколу №21 від 28.09.2020р



Маляр-штукатур Скляренко Н.М має III групу з електробезпеки до 1000 В, пройшла
навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21
98) в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу № 146 від 30.09.2020

- копія посвідчення №05745 від 15.06.2006 Скляренко Н.М., про закінчення нею в 
«Криворіжсталь» РСЦ та присвоєння їй кваліфікацію маляр-штукатур 3 розряду.

Лицювальник-плиточник Кузнєцова Н.І.,пройшла навчання і виявила потрібні знання з 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ 
«ЦТОР» м.Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу №21 від 28.09.2020р 
Лицювальник-плиточник Кузнєцова Н.І має III групу з електробезпеки до 1000 В. 
пройшла навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП
40.1-1.21-98) в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань проведену комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу № 146 від
30.09.2020

- копія посвідчення №722693 від 20.07.1978р Скляренко Н.М. .про закінчення нею в 
«ПТУ№14» м.Кривий Ріг та присвоєння їй кваліфікацію лицювальник-плиточник З 
розряду.

Верхолаз Дорошенко С.С.. пройшов навчання і виявив потрібні знання з Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «ЦТОР» 
м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області .витяг з протоколу №21 від 28.09.2020р
Верхолаз Дорошенко С.С.має III групу з електробезпеки до 1000 В. пройшла навчання 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) в 
ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області .витяг з протоколу № 146 від 30.09.2020

- копія посвідчення №193-37-18 від 11.12.18 Дорошенко С.С. .про закінчення ним в 
ТОВ «ЦТОР» та допускається до виконання верхолазних робіт з використанням 
індивідуальних страхувальних засобів;

Електромонтажник Чернявський В.В... пройшов навчання і виявив потрібні знання з 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ 
«ЦТОР» м.Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу №30 від 30.09.2020р 
Електромонтажник Чернявський В.В має IV групу з електробезпеки до і вище 1000 В. 
пройшов навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП
40.1-1.21-98) в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань проведену комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу № 150 від
01.09.2020

-копія посвідчення №160443 від 18.07.1985р..м.Кременець Чернявський В.В. .про 
закінчення ним в ПТУ №26 та присвоєння кваліфікації електромонтер Зрозряду. 
Слюсар-ремонтник Доценко Д.С. має IV групу з електробезпеки до і вище 1000 В. 
пройшов навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП
40.1-1.21-98) в ТОВ .«ЦТОР» та перевірку знань проведену комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу № 150 від
01.09.2020



копія посвідчення №3761/8 від 18.12.12018р..мКривий Ріг. Доденко Д.С..про
закінчення ним в ТОВ «ЦТОР » та присвоєння йому кваліфікації слюсар- 
ремонтник 4розряду;

На підприємстві ведуться наступні журнали :
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ;
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС.ПТЕЕС
- обліку та зберігання засобів індивідуального захисту.
- протоколів перевірки знань з ОП.

Перелік інструкцій з охорони праці (затвердженні наказом №2 від 16.10.2020р.'):
- Інструкція №1 ОП на території;
- Інструкція №2 ОП при роботах з ручним інструментом та пристосуваннями ;
- Інструкція №ЗОП при роботі з електроінструментом ;
- Інструкція №4 ОП при експлуатації та збережені балонів;
- Інструкція №5 ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках;
- Інструкція №6 ОП для електрогазозварника;
- Інструкція №7 ОП для верхолаза;
- Інструкція №8 ОП для слюсара-ремонтника;
- Інструкція №12 ОП для електро - монтажника;
- Інструкція №13 ОП при виконанні робіт на висоті;
- Інструкція №14 ОП при виконанні газополум’яних роботах;
- Інструкція №16 ОП для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних 

конструкцій;
- Інструкція №17 ОП для лицювальника-плиточника;
- Інструкція №20 ОП для маляра-штукатура;

Балон з киснем сталевий -1 одиниця.балон з ацетиленом розчиненим сталевий -  1 
одиниця.балон з пробан-бутаном сталевий -1 одиниця. Поставка балонів з промисловими 
газами здійснюється ТОВ «Дніпрогіромсінтез» та за необхідності ним і ремонтуються 
балони.
Наповнені балони зберігаються з насадженими башмаками та накрученими ковпаками у 
вертикальному положенні у спеціально обладнаній клітці. Наповнені балони зберігаються 
окремо від порожніх
Експлуатаційна документація на обладнання та електроінструмент: на підприємстві в 
наявності паспорти та інструкції з експлуатації на все обладнання та електроінструмент 
.яке використовується .
Працівники ПП «ВЕЛЕС ГРАНД» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі :

- каска захисна - 9 шт
- окуляри захисні - 9 шт
- захисні рукавиці .спецодяг,спец взуття -  9 комплекти
- діелектричні рукавиці-1
- щиток зварника-2
- спец.костюм для зварювальних робіт-2
- пояс запобіжний лямковий-4 (дата наступної повірки 15.04.2021р )

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального
захисту,



Наявність нормативно-правової докум ентац ії:
■ Закон України «Про охорону праці»;
• Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій .затверджений

наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.:
НІ1ЛОІІ 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою:

- НПАОП 0.00-4.1 5-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці:
- ПГІАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення__ працівників

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту ;

- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці:

- НГІАОП 0 .00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства :

- НПАОП 0.00-4.21-04 Т ипове положення про службу охорони пра ці :
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила__ безпечної___ експлуатації електроустановок

споживачів;
- ПГІАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- НГІЛОГІ 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві .
- НПАОП 28.52-1.31-13 Правила з охорони праці під час зварювальних робіт.
- НПАОП 0 .00-1.81-18 Правил охорони праці під час експлуатації обладнаиня.що

працюють під піском .
Н ПА О І1 0.00-5.1 2-01 І не грукція з організації безпечного ведення вогневих робі і . 
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до 
вимог Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці». Екзамени проводяться традиційними методами за 
білетами.
На підприємстві с в наявності к у т о к  Охорони праці .який забезпечений
п ос і б н и кам 11. ро з роб л е н і.навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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

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.”.

Г.Є, Лескова 
(ініціали та прізвище)

органі Держпрауі 20*й^)

№ _______ .

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.




