Ц ентр надання адміністративних послуг
м. Д ніпра

Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
„ №ь а о л - о ь о ь о ь
відповідності м атеріально-техн ічної бази вимогам зак онодавства зтіи тан ь
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «СИРЕНА»
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

51400, Дніпропетровська обл.. м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 14А, кв. 4, ЄДРПОУ 13425824
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

директор Савенко Вадим Володимирович, тел. 098-008-61-46___________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти,

для ф ізичної 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;

на об'єктах замовників по території Дніпропетровської області, згідно укладених договорів
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
______ не укладався____________
(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,

Савенко

Вадим

(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи,

Володимирович._______________________________________
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 1.5 метрів. Роботи верхолазні. Зварювальні роботи
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 10. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 5
кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

адміністративна будівля та дільниця виготовлення конструкцій
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Савенко В.В. - директор. Ковда О.О. - головний інженер. Звєгінцев В.В. начальник дільниці. СлобченкоВ.Ю. - інженер з охорони праці.
Посадові особи, які призначені наказом по підприємству відповідальними за безпечне
виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
-№9-ОТ від 23.10.2017 р. про призначення відповідальної особи за безпечне виконання робіт
на об’єктах замовників - начальник дільниці Звєгінцев В.В. та головний інженер Ковда О.О.;

-№ 14-0Т від 23.10.2017 про призначення відповідальної особи за безпечне виконання робіт на
висоті - начальник дільниці Звєгінцев В.В
-№15-ОТ від 23.10.2017 р. про призначення відповідальної особи за безпечну організацію
робочого місця під час виконання робіт на висоті - начальник дільниці Звєгінцев В.В
-№Ю-ОТ від 23.10.2017 р. про призначення відповідальної особи за видачу нарядів-допусків
під час виконання робіт на об’єктах замовників - головний інженер Ковда О.О.;
-№12-ОТ від 23.10.2017 р. про призначення відповідальної особи за облік, зберігання та
видачу засобів індивідуального захисту - головний інженер Ковда О.О.;
-№13-ОТ від 23.10.2017 р. про призначення відповідальної особи за облік, зберігання та
видачу запобіжних поясів та канатів - начальник дільниці Звєгінцев В.В.;
-№19-ОТ від 23.10.2017 р. про призначення відповідальної особи за організацію проведення
медичних оглядів - - інженер з охорони праці СлобченкоВ.Ю.;
-№18-ОТ від 23.10.2017 р. про призначення відповідальної особи за пожежну безпеку на
підприємстві - головний інженер Ковда О.О.;
-№-№8-ОТ від 23.10.2017 р. про призначення відповідальної особи за електрогосподарство на
підприємстві - головний інженер Ковда О.О.;
-№17-ОТ від 23.10.2017 р. про призначення відповідальної особи за безпечне виконання і
контроль зварювальних робіт - начальник дільниці Звєгінцев В.В.;
-№11-ОТ від 23.10.2017 р. про призначення відповідальної особи за безпечне виконання робіт
на об’єктах замовників інструментами та пристроями - начальник дільниці Звєгінцев В.В.;
-№16-ОТ від 23.10.2017 р. про призначення відповідальної особи за проведення приймального
контролю будівельно-монтажних робіт та закінчених об’єктів будівництва - головний інженер Ковда
О.О.:
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству №1-ОТ від 23.10.2017 р. створена служба охорони праці на підприємстві.
Обовязки покладено на інженера з охорони праці СлобченкоВ.Ю.. Наказом по підприємству №1-ОТ
від 23.10.2017 затверджені інструкції з охорони праці, які діють на підприємстві до складу включені
інструкції з безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки, а саме:
- №5 інструкція з охорони праці для електрогазозварника;
- №6 інструкція з охорони праці для монтажника металевих та залізобетоних конструкцій;
- №8 інструкція з охорони праці для верхолаза;
- №12 інструкція з охорони праці при виконанні робіт на лісах та підмостях;
- №13 інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті;
- №15 інструкція з охорони праці при виконанні робіт із застосуванням драбин та робочого настилу;
- №16 інструкція з охорони праці для при виконанні верхолазних робіт із застосуванням запобіжних
П О Я С ІВ , наявністю служби охорони праці, інструкцій

Працівники підприємства у встановленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з ведення
робіт підвищеної небезпеки, в наявності посвідчення встановленого зразку, а саме: Савенко В.В.
директор. Ковда О.О. - головний інженер, Звєгінцев В.В. - начальник дільниці, Слобченко В.Ю. інженер з охорони праці- пройшли навчання з загального курсу охорони праці у ТОВ «Престиж»,
перевірка знань - комісія ГУ Держпраці у Запорізькій області - витяг з протоколу №2-11/17 від
17.11.2017р.:
Перевірка знань з «Правил охорони праці під час виконання рробіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 у
посадових осіб (головний інженер Ковда О.О., інженер з охорони праці СлобченкоВ.Ю. та
начальник дільниці Звєгінцев В.В.)—комісія ГУ Держпраці у Запорізькій області - витяг з протоколу
№9-11/17 від 21.11.2017р.:
Перевірка знань за ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у
посадових осіб (головний інженер Ковда О.О., інженер з охорони праці СлобченкоВ.Ю. та
начальник дільниці Звєгінцев В.В.)—комісія ГУ Держпраці у Запорізькій області - витяг з протоколу
№18-59/1від 5.04.2018р.:
Перевірка знань з питань електробезпеки: у посадових осіб IV група до та вище 1000 В (головний
інженер Ковда О.О.. інженер з охорони праці СлобченкоВ.Ю. та начальник дільниці Звєгінцев В.В.У
комісія ГУ Держпраці у Запорізькій області - витяг з протоколу №5 від 1.11.2017р..
електрогазозварника - витяг з протоколу №8 від 2.11.2017р.:
Перевірка знань з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» у посадових
осіб (головний інженер Ковда О.О., інженер з охорони праці СлобченкоВ.Ю. та начальник дільниці
Звєгінцев В.В.У- комісія ГУ Держпраці у Запорізькій області - витяг з протоколу №11-11/17 від
21.11.2017р.:
Перевірка знань з «Правил безпеки та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» у
посадових осіб (головний інженер Ковда О.О., інженер з охорони праці СлобченкоВ.Ю. та
начальник дільниці Звєгінцев В.В.)—комісія ГУ Держпраці у Запорізькій області - витяг з протоколу
№8-12/17 від 14.12.2017р.:
Перевірка знань з «Правил охорони праці під час зварювання металів» у посадових осіб (головний
інженер Ковда О.О.. інженер з охорони праці СлобченкоВ.Ю. та начальник дільниці Звєгінцев В .В .)комісія ГУ Держпраці у Запорізькій області - витяг з протоколу №2-10/17 від 7.10.2017р.:
Перевірка знань з «Пожежно-технічний мінімум» - витяг з протоколу №289 ПБ від 20.11.2017р. ТОВ
«Престиж»:
Робітники підприємства: верхолази 4 р.. посвідчення від 14.02.2018р. №0157-0158 ТОВ «УК
СПЕКТР»; електрогазозварювальник 3 р.. посвідчення від 13.024.2018р. №72-ДН-58 ТОВТНП
«Коксохимтепломонтаж»; монтажники металевих та залізобетоних конструкцій 4 р, посвідчення від
05.04.2018р. №0623-0625 ТОВ
«УК СПЕКТР» - проходять навчання (програми навчання
затверджено наказом від 23.10.2017р. №Р6-ОТ) перевірку знань, що підтверджується протоколами
від 16.04.2018р. №№01. 02. 03. 04. 05. комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ
«СИРЕНА»: ( Закон «України про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативноправових актів з охорони праці; «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристосуваннями» НПАОП 0.00-1.71- 13;
«Система стандартов безопасности труда. Охрана труда и промьішленная безопасность в
строительстве» НПАОП 45.2-7.02-12. інструкції в об'ємі виконуваних робіт №№ 1-271 відповідні
інструктажі з охорони праці.

Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від 12.04.2018р. № 11-ГІБ. В
наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з
експлуатації на: пояси запобіжні з наплічними і ножними лямками 2ІІЛ-2 - 2 од. та пояси запобіжний
безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 - 2 од. - акт випробування від 16.04.2018р. №01 комісії
ТОВ «СИРЕНА» Риштування пересувні збірно-розбірні ПСП- 2000-8,9 -Іод. акт випробування від
16.04.2018р. №03 комісії ТОВ «СИРЕНА», драбина приставна - 1 од. акт випробування від
16.04.2018р. №02 комісії ТОВ «СИРЕНА». Каски, пояси лямкові запобіжні,

комплекти верхолаза

(виробництво 2018 рік), драбини (виробництво 2016 рік) використовують за призначенням, зберігають у
технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників._____
Працівники забезпечені у повному обсязі засобами
спецвзуттям.захисними касками, запобіжними поясами).

індивідуального

захисту

(спецодягом,

Перевірку та випробування інструмента і засобів індивідуального захисту проведено
ТОВ «Запорізьке пусконалагоджувальне управління -461» - дозвіл №328.12.23-45.31.1 від
28.05.2012р.. свідоцтво про атестацію № Е23-15 від 23.09.2015р., Атестат №3-0045-16 від
22.04.2016р. - протокол № 188 від 05.02.2018р., електрифіцированого ручного інструмента:
електродрилі, електричні машини кутові шліфовальні, електроперфоратор, - протокол № 189 від
05.02.2018р.. випробування ізоляції живлячіх ліній, довжиною від 5 до 20 метрів, всього 7 од. протокол № 190 від 05.02.2018р. випробувань зварювальних інверторних апаратів: 5ТАК.К І5Р 2200:
К Е Ш Е М8-300.
про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Товариство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому числі
необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт.
Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці
з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань
охорони праці за посадами та професіями.

В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП. а саме:
Закон України «Про охорону праці»
Пост. КМУ № 1107 від 26.10.2011р. із змінами 2018р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію ( застосування ) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки та безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском»
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок»

НІІАО ІІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»
НПАОП 28.52-1.71-13 «Правила охорони праці під час виконання роботи НПАОП 0.00-1.71-13
«Правила охорони праці під час виконання роботи
НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила аттестации сварщиков»
НПАОП 0.00-5.11-85 «Тпова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.В. Савенко___________
(ініціали та прізвище)

10

травня

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
■ ._____ _ 2 0 ^ р. №
'
.

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.".

