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44-ЛШШЕ---------
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський 
верстаторемонтний завод»____________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49038, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 12, офіс 3-2 41697207_______________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Горбань Сергій Олександровиче-шаіі: dsrz .dnepr@ gm ail.com  (096)495-65-35_________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я по батькові, серія номер і паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки 

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

На обєктах замовника на теріторії Дніпропетровській області_________________________________
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, Згідно додатку 1 до порядку і правил 
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання 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 п рац і_____ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Горбань Сергій Олександрович_____________________________________________________
(прізвищ е, 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, що виконуються на висоті понад 1.3 метра______________________________________________ ,
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів устатковання підвищ еної небезпеки, тип абомарка (за наявності), номер 

партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць 6, в тому числі 3. на яких існує ризик винекнення травм_______________ .
___________1 адміністративна будівля, побутові приміщення____________________________________;

кількість робочих місць, у т о м у  числі тих, на яких іс н у є  підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
( ц е х ів ,  д іл ь н и ц ь ,  с т р у к т у р н и х  п ід р о з д іл ів )

Інші відомості:
Директор Горбань Сергій Олександрович, заступник директора Федосеєнко Дмитро Іванович 
інженер з охорони праці Крохман Ірина Ю ріївна (за сумісництвом.) Наказом від 02.04.2018 роу № 
08 - ОП призначені посадови особи відповідальні за забезпечення функціонування системи 
управління охороною праці на підприємстві.

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

Наказом від 02.04.2018 роу № 07- ОП створена служба охорони праці. Функції служби охорони 
праці на підприємстві, покладаються за сумісництвом на інженера з охорони праці -  Крохман
І.Ю._________________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Наказом від 02.04.2018 роу № 04- ОП затвердженні інструкцій з охорони праці, відповідно 
Переліку необхідних інструкцій з охорони праці на підприємстві, по видам робіт та професіям, та 
введенні в дію. Наказом від 02.04.2018 роу № 09- ОП призначені відповідальні особи за 
організацію інструктажів на робочому місці з питань охорони праці на підприємстві.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом від 06.04.2018 роу № 13- ОП призначена відповідальна особа за безпечне виконання 
робіт на висоті.

mailto:dsrz.dnepr@gmail.com


На підприємстві TOB «Дніпровський верстаторемонтний завод» , відповідно до вимог діючого
законодавства України про охорону праці, затверджені та діють:
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, (наказ від
02.04.2018 р о к у  № 05-ОГР:
Положення про службу охорони праці (наказ від 02.04.2018 року № 07-ОП);
Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, 
затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу від «22» травня 2018р. №2; 
Положення про СУОП (наказ від 06.04.2018 року № 12- ОП )
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони 
праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі Інструкція з охорони 
праці № 8 під час виконання робіт на висоті.
Директор Горбань Сергій Олександрович, заступник директора Федосеєнко Дмитро Іванович, 
Крохман Ірина Ю ріївна -  інженер з охорони праці - пройшли навчання загального курсу 
«Охорона праці» в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн», а перевірку занань комісією 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 25.09.2017 року № 347, 
від 08.11.2017 р о к у  № 407 . від 11.06.2018 року № 120/4.2/2018.

Заступник директора Федосеєнко Дмитро Іванович, Крохман Ірина Ю ріївна -  інженер з охорони 
праці пройшли навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн» «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристоями» НПАОП 0.00-1.71-13., перевірку занань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.04.2018 року №85, 
від 17.05.2018 № 125.
Директор Горбань Сергій Олександрович, Крохман Ірина Ю ріївна -  інженер з охорони праці 
пройшли навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн». а перевірку занань комісією 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «ПБЕЕС» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97»; «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації електроустанвок споживачів»; 
«Законодавства про охорону праці». «Правила пожежної безпеки».
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.10.2017 року №387. 
від 06.2018 № 139.
Заступник директора Федосеєнко Дмитро Іванович, директор Горбань Сергій Олександрович. 
Крохман Ірина Ю ріївна -  інженер з охорони праці пройшли навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн» «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00- 
1.15-07, а перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.10.2017 №391. від
08.05.2018 № 116.

Крохман Ірина Ю ріївна -  інженер з охорони праці пройшла навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн» «Правил охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт» 
НПАОП 0.00-1.75-15. перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області. 
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.05.2018 № 123. 
Слюсар -  ремонтник Федоренко Олександр Васильович пройшов навчання в ТОВ «Учбово -  
курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області: «Правила охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт». «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. загального курсу з питань охорони 
праці. «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристоями» НПАОП 0.00-1.71-13. 
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.05.2018 року №124. 
від 05.06.2018 року № 138.. від 13.06.2018 № 146.
Слюсар -  ремонтник Кривокордя Свген Ю рійович пройшов навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн» та перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області за 
професією стропальник 4 р., «Правил охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних 
робіт», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, 
загального курсу з питань охорони праці.
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 14.03.2018 року № 24 -  
П, від 17.04.2018 № 9 9 , від 08.11.2017 року № 407



Оксень Юрій Миколайович інженер -електронік пройшов навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн» та перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, загального курсу 
з питань охорони праці. Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01- 
97»; «Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної 
експлуатації електроустанвок споживачів»; «Законодавства про охорону праці», «Правила 
пожежної безпеки».
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.04.2018 року № 99, 
від 06.04.2018 № 91. від 02.05.2018 року № 109.
Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і робітників відповідає заявленому виду 
діяльності.

На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки та охорони 
праці, а саме:
-  Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони.
-  Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
-  Журнал реєстрації осіб, які постраждали від нещасних випадків.
-  Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
-  Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників.
-  Журнал реєстрації наказів з охорони праці.

Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
Для виконання робіт працівникі використовують справне обладнання та інструмент. 

Працівники товариства забезпечені засобами індивідуального захисту: пояси запобіжні типів ПЛ 
та ПБ дата придбання 24.04.2018. каски дати придбання 12.02.2018 та 26.03.2018. захисні окуляри 
дати придбання -  11.01.2018. спеціальне взуття дати придбання 12.02.2018 та 26.03.2018. 
напівкомбенізони дати придбання 12.02.2018 та 26.03.2018______________________________________.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство має огороджувальне оснащення, таблиці, переносні знаки -  вказівники. Перед 
початком виконання зазначених робіт, відповідальний проводить перевірку запобіжних поясів із 
записом результатів огляду у журналі обліку та зберігання засобів захисту, який пронумерований 
та прошитий. В наявності є плакати з охорони праці. Підприємство забезпечено нормативно- 
правовими актами з питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в 
декларації робіт, в тому числі:
1. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ
2. Постанова від 26 жовтня 2011 р. N 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки ».
3. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005року № 15 
«Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питант, охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»
4. Н а к т  ржавного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 «Про 
затверд,! -чия Типового положення про службу охорони праці».
5. Нака ржавного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 «Про 
Порядс рацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють 
на підгг у с т в і » .

6. Нака пістерства праці та соціальної політики України комітет по нагляду за охороною праці 
від 29 >8 року № 9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці».
7. Нак ' ,:чістерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 «Про 
затвер і Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
8. «П; охорони праці у металургійній промисловості», «Правила охорони праці при 
викон 5іт на висоті».
9. Наї ністерства праці та соціальної політики України комітет по нагляду за охороною 
праці 0^.01.98 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

r

спожі:



10. Наказ М іністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 «Правила 
пожежної безпеки

М атер іал ьн д ^ -й ^ Г ч й а^ -б ^а  відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці у ґ ґ / у у у ї ґ * / ~  20 _________ .

2 0 / ^ р .

( ін іц іа л и  т а  п р із в и щ е )

Примітки: 1. Ф ізична 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 держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


