
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ЛРКЛАРАІІ І9ДЬКЛАгАЦІл 0 '7 ІЇЕРГТ5*” 5 ~_______________2 0 - Р -  1

відповідності матеріально-технічної бази 'вим огам ------------
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
_____________________ Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАТАСФЕРА"__________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Данила Галицького, будинок 14-Г, код 

ЄДРПОУ: 3 773353 7, Директор: Яиенко Андрій Олександрович, тел: +38(056)7909009
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти: Гт(а)4аШ5{ега.сот
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;

___________________________ місто Дніпро, Дніпропетровська область______________________
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 та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 
№  1788 страхування не проводиться так як товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

___________________ Я, директор ТОВ "ДАТАСФЕРА"Яценко Андрій 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, 
устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому

просторі (ємностях, боксах, трубопроводах);___________________________________________
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 без отримання відповідного дозволу,

5 робочих місць, з них 2, на яких існує підвищений ризик отримання травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



Офісне (адміністративне) приміщення загальною площею 56,7 м.кв., для розміщення 
працівників, виконавчих органів, побутових приміщень для працівників розташоване за адресою 
м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15.

Складське приміщення загальною площею 200.0 кв.м., для розміщення та зберігання 
матеріально-технічної бази, тощо за адресою м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15.

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

Інші відомості:
Наказами від 21.05.2018 року №3-ОП затверджено Положення про службу охорони праці 

та Положення про систему управління охороною праці Товариства. Наказом від 21.05.2018 року 
№5-ОП затверджено Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці. Згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці розроблено та 
наказом від 21.05.2018 року №1-ОП введено в дію інструкції з охорони праці по професіях 
згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому числі при 
виконанні заявлених в декларації.

Наказом №7-ОП від 21.05.2018 р, відповідальним за техніку безпеки та охорону праці 
призначений головний інженер (інженер з ОП за суміщенням), а саме:

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

Слабодинський Валентин Валентинович -  керівник відділу експлуатації (інженер з 
охорони праці за суміщенням) -  в цілому по Товариству.

Наказом Товариства від 21.05.2018 року №5-ОП створена постійно діюча комісія по 
перевірці знань з питань охорони праці у складі: Голова комісії -  Яценко Андрій 
Олександрович -директор: Члени комісії -  Слабодинський Валентин Валентинович -  керівник 
в і д д і л у  експлуатації (інженер з охорони праці за суміщенням), Черненко Андрій Борисович 
начальник будівельно-монтажної дільниці.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці , експлуатаційної 
документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Відповідальні особи:
Яценко Андрій Олександрович -  директор, відповідальний за пожежну безпеку, за 

проведення медичних оглядів:

Слабодинський Валентин Валентинович -  головний інженер (інженер з охорони праці за 
суміщенням) відповідальний за стан охорони праці на підприємстві в цілому: відповідальний за 
видачу наряд-допусків;

Черненко Андрій Борисович - начальник-будівельно-монтажної дільниці, відповідальний 
за електрогосподарство, відповідальний за роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, 
камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах), земляні роботи, 
що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, 
зварювальні роботи.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. 
Розроблені тематичні плани та програми навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Члени комісії з перевірки знань з охорони праці Товариства пройшли навчання з питань 
охорони праці за нижчезазначеними напрямками в навчальному центрі з охорони праці 
Фізичної особи-підприємця Макарова Д.В. та перевірку знань в ГУ Держпраці у Запорізькій 
області.

Витяг з протоколу №2.05-18 ОП від 18.05.2018 року засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запорізькій області створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області від 20 жовтня 2015 року №61 з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових 
актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з



охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій (Загальний курс з ОП) у директора Яценко Андрія 
Олександровича, керівника відділу експлуатації Слабодинського Валентина Валентиновича, 
начальника будівельно-монтажної дільниці Черненко Андрія Борисовича, які пройшли 
навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «МАКАРОВ Д.В.»

Витяг з протоколу №17.5/18 Е від 18.05.2018 року засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запорізькій області з перевірки знань та приймання екзаменів від групи працівників ТОВ 
«ДАТАСФЕРА» з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1
1.28-98). Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, правил пожежної 
безпеки України, Правил користування електричною енергією. Правил експлуатації 
електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01). Правил улаштування електроустановок в 
обсязі V гр. з електробезпеки та допуском до робіт в електроустановках напругою до та вище 
1000 В у директора Яценко Андрія Олександровича, керівника відділу експлуатації 
Слабодинського Валентина Валентиновича, начальника будівельно-монтажної дільниці 
Черненко Андрія Борисовича, які пройшли навчання в Запорізькому навчальному центрі з 
охорони праці ФОП «МАКАРОВ Д.В.»

Витяг з протоколу №5.1.05-18 від 15.05.2018 року засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запорізькій області створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області від 20 жовтня 2015 року №61 з перевірки знань за курсом: Навчання посадових осіб та 
спеціалістів за «Правилам охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» 
(НПАОП 0.00-1.71-13) у директора Яценко Андрія Олександровича, керівника відділу 
експлуатації Слабодинського Валентина Валентиновича, начальника будівельно-монтажної 
дільниці Черненко Андрія Борисовича, які пройшли навчання у Запорізькому навчальному 
центрі з охорони праці ФОП «МАКАРОВ Д.В.»

Витяг з протоколу №7.1.05-18 від 17.05.2018 року засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запорізькій області створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області від 20 жовтня 2015 року №61 з перевірки знань за курсом: Навчання посадових осіб та 
спеціалістів за курсом «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85) у директора Яценко Андрія Олександровича, керівника відділу 
експлуатації Слабодинського Валентина Валентиновича, начальника будівельно-монтажної 
дільниці Черненко Андрія Борисовича, які пройшли навчання у Запорізькому навчальному 
центрі з охорони праці ФОП «МАКАРОВ Д.В.»

Протоколом №2 від 22.05.2018 р. оформлено перевірку знань у працівників Товариства з 
чинного законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим 
у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій;

Затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці по професіях для працівників, з яким робітники ознайомлені під підпис. Після перевірки 
знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання 
робіт.

Робітники підприємства пройшли відповідне навчання та допущені до виконання робіт 
підвищеної небезпеки, а саме:

Кужель Денис Ігорович -  монтажник КВПіА, протокол №3 від 22.05.2018 р. про перевірку 
знань з ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ, ПЕЕЗ. ПУЕ. протокол №4 від 22.05.2018 року 
про перевірку знань за спеціальним курсом «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, допущений до виконання робіт в колодязях, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах.



трубопроводах), допущено до робіт в електроустановках, до робіт з контрольно-
вимірювальними приладами.

Таран Сергій Юрійович -  монтажник КВПіА (електрозварник), протокол №3 від 
22.05.2018 р. про перевірку знань з ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. 
протокол №4 від 22.05.2018 року про перевірку знань за спеціальним курсом «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, 
диплом кваліфікованого робітника К16 037682 від 23.06.2016 року виданий Професійно- 
технічним училищем №6 здобув професію «Електрогазозварника», атестація чинна, допущений 
до виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах), зварювальних робіт.

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (Вступний 
інструктаж; Первинний інструктаж; Повторний інструктаж: Позачерговий інструктаж;
Цільовий інструктаж).

В наявності паспорти, гарантійні талони та керівництва з експлуатації на обладнання: 
ручний інструмент, напівавтомат зварювальний типу ПДУ-2.0-УЗ-220/380 «ТЕМП», інв. № 1; 
електродриль інв. № 2. виробництва Україна, рік виготовлення 2016; повітродувка інв. № 3. 
виробництва Україна, рік виготовлення 2016; кутова шліф машинка зав. № 598444147. 
виробництва Україна, рік виготовлення 2016; дриль зав. № 00257844. виробництва Україна, рік 
виготовлення 2016; шуруповерт зав. № 00259663. виробництва Україна, рік виготовлення 2016.

Товариством створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт. 
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального захисту згідно 
норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту. В наявності безлямкові монтерські запобіжні пояси, акт випробувань 
№1 від 17.05.2018 року. В наявності протигази шлангові, ізолюючі ПШ-1С. за інв. № 4879, 
4880, 4881. країна виробник Україна, рік виготовлення 2010 (паспорти та інструкції з 
експлуатації в наявності). В наявності газобезпечна бензинова лампа типу ЛБВК-М 
(індикаторів газу) для виявлення загазованості оглядових колодязів -  паспорти та інструкції з 
експлуатації в наявності. В наявності рукавиці гумові діелектричні -  2 пари, калоші гумові 
діелектричні -  2 пари, килими гумові діелектричні (50x50/20 кВ) -  2 од. з висновком, що вони 
придатні до експлуатації в якості захисного засобу.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 
занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної роботи з інструментом 
та пристроями.

В наявності наступні нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки:
-  Правила пожежної безпеки в Україні

-  Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до 

виробничого обладнання

-  Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.

-  Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

-  Положення про порядок забезпечення працівників спеціальнім одягом, 

спеціальнім взуттям та іншими Засоби індивідуального захисту

-  Положення про розробка інструкцій з охорони праці

-  Порядок проведення оглядів, випробування та експертного обстеження 

(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки



Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
-  Правила експлуатації вогнегасників
-  Правила пожежної безпеки в Україні
-  Типове положення про діяльність уповноважених найманими

працівниками осіб з питань охорони праці
-  Типове положення про кабінет охорони праці
-  Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
-  Типове положення про порядок проведення навчання и перевірки знань

з питань охорони праці
-  Типове положення про службу охорони праці.

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 праціз плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з

праці за посадами та професіями.

. А.О. Яценко
(ініціали та прізвище)

у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці

2 0 ^ р .  № . .

П р и м і т к и : 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.


