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Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю_____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

,.ЕДС-Інжиніринг”. місто Дніпро, вул. Верхоянська. 49. код ЄДРПОУ 38114069_____
код згідно з ЄДРПОУ,

директор: Запишний Олександр Олександрович__________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; ,

т/ф 056 731 95 75 е-таіі: іп&@,Є(І5-1їс1.сот.иа______________________________________
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, номер 

облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об’єктах Замовників на території м. Дніпра та Дніпропетровської області___________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно віптттколування 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, Запишний Олександр Олександрович.____________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (п.6 Додатку 6 до Порядку'):__________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- роботи верхолазні (п.14 Додатку 6 до Порядку)______________________________________
та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна

кількість робочих місць, що декларуються -  12. в тому числі тих, на яких існує підвищений
походження, які виконуються або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому

ризик виникнення травм -  12._____________________________________________________
числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

будівель -  1. адміністративна будівля розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Верхоянська. 
49 . структурних підрозділів -  5 .________________________________________

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

Інші відомості: директор ТОВ ..ЕДС-Інжиніринг” Запишний О.О. та інженер з охорони праці 
Немиря Д.А. пройшли в ТОВ «Навчально-методичний центр «Новатор» навчання законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці», а 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол від
02.02.2018 р. №18-2/1Д/2. посвідчення №18-2/1Д/2/1 і посвідчення №18-2/1Д/2/2): головний 
інженер Чабан І.В. пройшов в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» навчання 
законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона 
праці», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол від 10.08.2016 р. №235. посвідчення №11380);
Головний інженер Чабан І.В. пройшов в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» 
навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
( п р о т о к о л  в і д  06.09.2017 р. №316. посвідчення №06329'): інженер Штаба С.І. та інженер 
Молдован М.В. пройшли в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» навчання з 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», а 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
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(п р о т о к о л  в ід  01.07.2016 р. №316. п о с в ід ч е н н я  №10506: п р о т о к о л  в ід  21.09.2016 р. №294 
п о с в ід ч е н н я  12380).
Наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту: наказом №1-ОП від 10.01.2018 р. на підприємстві Ф у н к ц іо н у є  служба охорони праці 
в особі інженера з охорони праці Немиря Д.А.. який пройшов навчання в ТОВ «Навчально- 
методичний центр «Новатор» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони 
праці в об’ємі загального к у р с у  «Охорона праці», а перевірку знань комісією Головного 
управління Держпрапі у Київській області (протокол від 02.02.2018 р. №18-2/1Д/2).
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням з вимог

У ТОВ ,.ЕДС-Інжиніринг” розроблені, затверджені та введені в дію «Положення про службу 
охорони праці». «Положення про систему управління охороною праці на підприємстві». 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
працівників ТОВ „ЕДС-Інжиніринг”. програма вступного інструктажу з питань охорони 
праці, програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №2-ОП від
10.01.2018 р.), «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» (наказ №7-ОП від 03.03.2018 р.). 
«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (наказ №17-ОП від 
12.12.2017 р.), посадові інструкції (наказ №67-К від 23.08.2017 р.). та інструкції з охорони 
праці за професіями та видами виконуваних робіт наказ №7-ОП від 27.04.2016 р.). 
Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті та верхолазних робіт 
призначено інженера Молдована М.В. (наказ №18-ОП від 26.04.2018 р.).
законодавства питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом №4-ОП від 12.02.2018 р. створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці у складі:

Голова комісії: Запишний О.О. - директор;
Члени комісії: Чабан І.В. -  головний інженер;

Немиря Д.А.- інженер з охорони праці;

У ТОВ ..ЕДС-Інжиніринг” наказом №3-ОП від 22 січня 2018 року затверджено перелік 
інструкцій з охороні праці, що діють на підприємстві у кількості 65 одиниць, у тому числі: 
інструкції з охорони праці №19 «При виконанні робіт на висоті»:: № 23 «При виконанні робіт
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

із застосуванням переносних драбин, вишок тур та підставок». № 30 «Під час виконання 
робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів». № 37 «Під час робіт із 
застосуванням риштувань та помостів». № 40 «Під час монтажу (демонтажу) металевих 
риштувань». З їх використанням постійно проводяться первинні, повторні, позапланові та 
цільові інструктажі з охорони праці, що засвідчується відповідними записами у Журналі 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Всі працівники ТОВ ..ЕДС-Інжиніринг” проходять навчання, стажування на робочому 
місці, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці згідно «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників ТОВ „ЕДС- 
Інжиніринг”. затвердженого наказом (№2-ОП від 10.01.2018 р.).

Всі працівники ТОВ „ЕДС-Інжиніринг” підприємства, що виконують види робіт, які 
декларуються, пройшли у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПроФі Лайн» навчання з НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», а перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: Орлов О.О. 
(протокол від 22.03.2018 р. №72) посвідчення №01800. Токар В.Ю. (протокол від 11.01.2018 
р. №3) посвідчення №00068: Усов С.В. (протокол від 24.01.2018 р. №17) посвідчення 
№00416. Авдієнко В.І. (протокол від 11.01.2018 р., №3) посвідчення №00416. Телятников
О.І. посвідчення №07100. Синєльников С.В. посвідчення №07103. Буханчук Д.В.



посвідчення №07105. Томніковський О.В. посвідчення №07106. Гайсін Є.Р. посвідчення
№07102. Майденко Г.А. посвідчення №07100. - всі протокол №354 від 02.10.2018 р.
Верхолаз 6 (шостого) розряду Холопченко В.В. (посвідчення №05043 від 06.08.2015 р.) та 
верхолаз 6 (шостого) розряду Кишковар А.І. (посвідчення №01248 від 11.07.2016 р.) які 
здобули професійну освіту у ТОВ «УК Спектр», пройшли перевірку знань по НПАОП 0.00
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та «Інструкції з охорони

' ♦праці №19 під час виконання робіт на висоті» комісією підприємства з перевірки знань з 
питань охорони праці (протокол №1105 від 11.05.2018 р.).

На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація на пристрої, що 
в и к о р и с т о в у ю т ь с я  при виконанні декларованих робіт, які мають паспорти, інструкції 
(риштування стоїчні алюмінієві, драбина 3-х секційна розкладна 3*9).

експлуатаційної документації,

Всі працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
засобами шттивіттуального захисту в повному обсязі: страхувальні, опорні та допоміжні

засобів індивідуального захисту,

канати, уловлювачі з вертикальними канатами, запобіжні верхолазні пристрої ПВУ-2. 
індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та позиціонування на робочому 
місці 2ПЛ2. захисні каски «ПромЗІЗ». костюм «Стандарт» або костюм «Майстер-цех», 
робочі перчатки або брезентові рукавиці, окуляри захисні, пояса запобіжні універсальні з 
наплічними і ножними лямками 1ПЛ-К2. в комплекті зі стропом тросовим згідно НПАОП 
3.1.00-3.02-04 «Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у 
будівельному виробництві (зі змінами)». Засоби індивідуального захисту проходять 
періодичні випробування та огляди у відповідні терміни. Наказом №16-ОП від 18.04.2018 р. 
на підприємстві ТОВ «ЕДС -  Інжиніринг» створено комісію з прийняття та перевірки засобів 
індивідуального захисту, що надходять на підприємство, на відповідність вимогам 
нормативних документів.

На підприємстві ТОВ ..ЕДС-Інжиніринг” є затверджені програми навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, план-графік проведення навчань і перевірки знань з питань 
охорони праці, білети з перевірки знань з питань охорони праці. В кабінеті служби охорони 
праці ТОВ „ЕДС-Інжиніринг” проводяться інструктажі, навчання та перевірка знань з питань 
охорони праці.

В наявності нормативно-правові акти з охорони праці, матеріально-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення. Працівники підприємства забезпеченні нормативно- 
правовими актами з охорони праці в повному обсязі.

Перелік нормативної документації:

1. Закон України «Про о х о р о н у  праці»:

2. НПАОП 0.00-4.34-04 «Типове положення про службу охорони праці»;

3. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

4. ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова

безпека у будівництві»:



5. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки

знань з питань охорони праці»;

6. НПАОП 0.00-4.15-09 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

7. Кодекс законів про п^ашо України.

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 
(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.

Директор

25 трав

ібьта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Запишний О.О.
(ініціали та прізвище)

органі Держпраці у Дніпропетровській області ^  р.


