
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці Н1р надання і^Нт а̂тивних ,,ослуг
я, Л о  10  3 б - о ч г  3 у / - / 2 > о € ' р с

р .  • -Відомості п р о  роботодавця ------ —■■■■ ~ ------

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД СФЕРА»_________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 247-Б,
ЄДРПОУ: 35934658, керівник Гаврош Василь Григорович, т. (0562) 35-26-27, адреса електронної 
пошти: 34934658$р((а)цкг. пеі
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса
ел. 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. згідно з укладеними договорами. 
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 не проводилось 
(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)
Яз_________ ___________ Г аврош_____________________ Василь_____________________ Григорович

(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, що виконуються на висоті понад 1.3. метра;
- Роботи верхолазні.

(найменування видів 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 (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць : 18, на яких існує ризик виникнення травм : 12.

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

виробниче пріміщення розташоване за адресою:
Дніпропетровська обл., місто Дніпро .адмін. будівля, виробничі об ’єкти, розташовані на території 
України, на місцях виконання робіт підвишенної небезпеки, згідно договорів підряду.

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

им о гам законодавства
Центр надання адміністративних послуг 

м. Дніпра

- . / о  і о з в- « і  ъи- /  г  > о б - р  
■___~  1 а с е к д ів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості:
Директор Гавуош Василь Григорович, в ДП «Приніпуовський ЕТЦ» пройшов навчання на 

знання Законів України «Про загально обов’язкове державне соиіалене страхування», «Про 
об’єкти підвишенної небезпеки» (протокол № 182/1 від 07 липня 2016р.); 
«Правила охорони праиі при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу 
№ 24-18 від 14 травня 2018р.); «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 » (витяг з протоколу № 27/1-18 від 23 травня 2018р).: 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» IV  групи з електробезпеки (витяг з протоколу 
№27-18 від 23.травня 2018р.), (наказ № 68 від 21.03.2018 року; перевірка знань проводилася 
комісією ГУ Держпраиі у Дніпропетровській області.

Інженер - конструктор -  Захарчук Віктор Миколайович, в ДП «Приніпровський ЕТЦ» 
пройшов навчання на знання Законів України «Про загально обов’язкове державне соиіалене 
страхування». «Про об ’єкти підвишенної небезпеки» (протокол № 32-18 від 14 червня 2018р).: 
«Правила охорони праиі при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу 
№  24-18 від 14 травня 2018р.); «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 » (витяг з протоколу № 27/1-18 від 23 травня 2018р).; 
«Правша безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» IV групи з електробезпеки (витяг з протоколу 
№27-18 від 23.травня 2018р.) (наказ № 68 від 21.03.2018 року; перевірка знань проводилася 
комісією ГУ Держпраиі у Дніпропетровській області.

Виконроб Шпаковський Сергій Володимирович, в ДП «Приніпровський ЕТЦ» пройшов 
навчання на знання Законів України «Про загально обов ’язкове державне соиіалене страхування», 
«Про об’єкти підвишенної небезпеки» (протокол № 32-18 від 14 червня 2018р.). ).; «Правила 
охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу № 24-18 
від 14 травня 2018р.); «Правша охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» 
НПАОП 0.00-1.71-13 ( витяг з протоколу № 27/1-18 від 23 травня 2018р.); «Правша безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правш технічної експлуатації споживачів», 
«Правш пожежної безпеки в Україні» IV групи з електробезпеки (витяг з протоколу №27-18 від 
23. травня 2018р.).

Відповідальним особою за функції охорони праці призначено фахівця з охорони праиі 
Прасолову Людмша Віталіївна, (наказ № 1 -  ОП від 19.06.2018 р.). яка в ДП «Приніпровський 
ЕТЦ» пройшла навчання на знання Законів України «Про загально обов ’язкове державне соиіалене 
страхування», «Про об ’єкти підвишенної небезпеки» (протокол № 105/48/2018 від 21 травня 
2018р.); «Правша охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з 
протоколу № 24-18 від 14 травня 2018р.); «Правша безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правш технічної експлуатації споживачів». «Правш пожежної безпеки в Україні» 
IV групи з електробезпеки (витяг з протоколу №33-17-44 від 26 червня 2017р.); «Правша охорони 
праиі під час роботи з інструментами та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 ( витяг з протоколу 
№  27/1-18 від 23 травня 2018р.).

Наказом № 2 від 19.06.2018 р., створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці, правш, норм та інших нормативних актів з охорони праці працівників товариства, 
атестована з питань охорони праці та відповідних НПАОП. Голова комісії - Директор Гаврош 
Васшь Григорович; Члени комісії є: Інженер -  конструктор Захарчук Віктор Миколайович; 
Виконроб - Шпаковський Сергій Володимирович, Фахівець з охорони праиі - Прасолова Людмша 
Віталіївна.

Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, призначено виконроба 
Шпаковський С. В.. (наказ № 9 -  ОП від 19.06.2018 р.); який пройшов перевірку знань з питань 
охорони праиі з курсу «Правша охорони праиі при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» 
(витяг з протоколу № 24-18 від 14 травня 2018р.).



Відповідальною особою за електрогосподарство, призначено виконроба Шпаковський С. В., 
(наказ № 8 -  ОП від 19.06.2018 p.). який пройшов перевірку знань з питань охорони праиі з курсу 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правш технічної експлуатації 
споживачів», «Правш пожежної безпеки в Україні» IV  групи з електробезпеки (витяг з протоколу 
№27-18 від 23.травня 2018р.).

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

Наказом на підприємстві №3 - ОП від 19.06.2018 p., затверджено положення про:
- положення про службу охорони праці;
- положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
- положення про систему управління охороною праці (СУОП);
- положення про роботу «Положення про розробку інструкцій з охорони праиі» (НПАОП

0.00- 4.15-98):
- про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праиі» (НПАОП 0.00- 4.01-08):

Робітники підприємства проходять навчання та переврку знань та відповідні інструктажі з питань 
охорони праці.

Протокол № 1 від 25.06.2018 p., постійно діючою комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
підприємства було проведено перевіку знань Законів України «Про загально обов’язкове державне 
соціалене страхування», «Про об’єкти підвищенної небезпеки», монтажників: Біньковський I.A., 
Червяков О.Ю., Пилипенко В.М., Денькович С.М., Леоненко І.В., Миколаєнко В.П., Дубонос О.П., 
Нестеренко A.M., Баранник М.І., Степченко В.В., та верхолази: Бабельчука Д.О., Сапріко A.C. 
Протокол № 2 від 26.06.2018 р., постійно діючою комісії підприємства проведено перевіку знань 
монтажників: Біньковський I.A., Червяков О.Ю., Пилипенко В.М., Денькович С.М.. Леоненко І.В., 
Миколаєнко В.П., Дубонос О.П., Нестеренко А.М., Баранник М.І., Степченко В.В.. та верхолазів: 
Бабельчука Д.О., Сапріко A.C.
Протокол № 3 від 27.06.2018 р„ постійно діючою комісії підприємства проведено перевіку знань 
монтажників: Біньковський I.A.. Червяков О.Ю., Пилипенко В.М., Денькович С.М., Леоненко І.В., 
Миколаєнко В.П., Дубонос О.П.. Нестеренко А.М.. Баранник М.І.. Степченко В.В.. та верхолазів: 
Бабельчука Д.О.. Сапріко A.C.. «Інструкції № 6 з охорони праці під час монтажу та експлуатації 
риштувань та помостей».

Верхолази: Бабельчука Д.О.. Сапріко A.C.. пройшли навчання в кримському центрі професійно- 
технічного навчання Державної служби зайнятості за професією «Верхолаз» (присвоєно 6-й розряд-) 
протокол №68 від 29.12.2010р.(посвідчення УЦ №00001394, УЦ №00001398 відповідно).

Наказом на підприємстві № 4 - ОП від 19.06.2018 p., переглянуто та введені вдію інструкції з 
охорони праці з:

- Інструкція № 1 вступного інструктажу;
- Інструкція № 2 з пожеженої безпеки;

Інструкція № 3 щодо надання долікарнянноїї допомоги;
- Інструкція № 4 з електробезпеки для робітників і службовців;
- Інструкція № 5 з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- Інструкція № 6 з охорони праиі під час монтажу та експлуатації риштувань та помостей;
- Інструкція № 7  з охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах;
- Інструкція № 8 з охорони праці при роботі з електроінструментом;
- Інструкція № 9 з охорони праці при роботі з ручним пневматичним інструментом;

_наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, у тому чіслі та що
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки_________________________________

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



Працівники ТОВ «ЗАВОД СФЕРА» забезпечені спецодягом, спеивзуттям, та засобами 
індивідуального захисту у повному обсязі. Пояси запобіжні (пройшли випробування: пояс лямковий
2 ПЛ- 2 шт. Акт перевірки № 1 від 26.06.2018 р.,), каски, драбини (пройшли випробування 
:дробина металева, інв №3.4. Акт №3 від 27.06.2018р.), ручний інструмент на акумуляторах 
(шуруповерт, дриль, перфоратор).

На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
- реєстрації інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;

На підприємстві обладнано кабінет охорони праці, оснащений оргтехнікою, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, 
навчальними програмами, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з 
питань трудового законодавства і охорони праці.
На підприємстві організовано і проводиться первинний медичний огляду працівників. Медогляд 
проходять ТОВ « Медінвест». На підставі результатів медогляду оформлюються і зберігаються 
«Картки працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду». При 
прийомі працівників на роботу у ТОВ «ЗАВОД СФЕРА» проводиться під розписку ознайомлення 
про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про 
їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів. 
Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що 
наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог 
законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної 
небезпеки. 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. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки. Бібліотечний фонд. Фонд нормативних 
документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ 
тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, тощо) та технічної документації Підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.
ТОВ «ЗАВОД СФЕРА», провело перевірку та випробування інструмента і засобами 
індивідуального захисту, та видало протоколи, а саме:

В наявності правша з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП, а саме:

З У №229- IV від_________Закон України «Про охорону праці»
21.11.2002р.
Пост КМУ№1107 від_____ Порядок видачі дозволів на виконання робіт

від 07лютого 2018 року N  48 машин , механізмів устаткування , підвищеної небезпеки.
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 0.00-4.01-08 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



НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів 
Наказ МОЗ №246 Порядок проведення медичних оглядів працівників
від 21.05.2007р. певних категорій

Наказ міністерства Правила технічної експлуатації електроустановок
№273 від 16.05.2013р.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праиі та 
промислової безпеки під час виконання робіт. підвищеної небезпеки небезпеки які
декларуються.

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

Гаврош Василь Григорович 
(ініціали та прізвище)

«

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^/із. № Я ґ і / '  ̂  ________ .

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.".


