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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Олександрійський
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

рудоремонтний завод», 50074, Дніпропетровська обл.,м. Кривий Ріг, пр. Миру, буд. 25,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

прим. 1, код ЄДРПОУ 39477984, Директор Секулер Олександр Ю химович, Тел. 0959227200,

E-mail: arrz-alex@ ukr.net,
телефаксу, 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;

_______________________________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-Не проводився

(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, Секулер Олександр Ю химович ______________________________________________________
(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 в колодязях, шурфах, транш еях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
(найменування виду робіт

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)._________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

Роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3 метра.______________________________________
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих МІСПЬ-9. V ТОМУ числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  6.______________________________________________________________________________ _

відповідного дозволу, кількість робочих місці., у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Адмінбудівля. механічний цех, цех металоконструкцій, цех ремонту гірничого обладнання,

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

будівля ремонтно - монтажної ДІЛЬНИЦІ._____ ______________________________________________ _
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості У ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» наказами по 
підприємству призначені:__________________________________________________________________ _

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор TOB «ОРРЗ» - 
Секулер О .Ю ... наказ по ТОВ № 2 від «26» червня 2018 року.___________________________________

Відповідальний за стан охорони праці та пожежної безпеки — інженер з охорони праці 
Паншин О .В .. наказ по ТОВ № 2 від «26» червня 2018 року.____________________________________

1

mailto:arrz-alex@ukr.net


Відповідальні за безпечне виконання робіт в колодязях, траншеях -  начальник виробничого 
відділу Ляховський Д.К. та начальник цеху металоконструкцій Сидоренко В .В .. наказ по ТОВ № 2 
від «26» червня 2018 року.

Відповідальними особами за виконання робіт на висоті наказом по ТОВ від 26.06.2018 року 
№ 2 призначені: Ляховський Д.К.-начальник виробничого відділу та Сидоренко В.В. -  начальник 
цеху металоконструкцій._________________________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та  промислової безпеки;

На пі ттприємстві наказом № 5 від «02» квітня 2018 року створена служба охорони праці , 
наказом № 5 від «02» квітня 2018 року затверджено «Положення про службу охорони праці у ТОВ 
«ОЛЕКСАНЛРТЙСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД». Наказом № 14 від «08» серпня 2018 року 
затверджено та введено в літо «Положення про систему управління охороною праці у ТОВ 
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД».

Наказами по підприємству у 2018 році затверджені наступні інструкції та Положення: 
Положення про розробку, узгодження та затвердження інструкцій з охорони праці у ТОВ 
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», Інструкція № 4 з надання до медичної 
допомоги потерпілим при нещасних випадках, Інструкція з охорони праці № 63 для стропальника. 
Інструкція з охорони праці № 12 при виконанні робіт на висоті, Інструкція з охорони праці № 14 
під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, Інструкція з охорони праці № 16 для 
слюсаря-ремонтника, Інструкція з охорони праці № 53 для монтажника технологічного 
обладнання, Інструкція з охорони праці № 55 під час монтажу технологічного устаткування. 
Інструкція з охорони праці № 62 для електрогазозварника, Інструкція з охорони праці № 49 під час 
використання приставних драбин. Інструкція з охорони праці № 28 при виконанні робіт із 
застосуванням ручного електрифікованого інструменту та переносних ручних електричних 
світильників, Інструкція з охорони праці № 48 під час виконання земляних робіт. Інструкція з 
охорони праці № 46 під час робіт в закритих просторах. Інструкція з охорони праці № 45 при 
виконанні робіт в колодязях, колекторах, шурфах, траншеях. Інструкція з охорони праці № 44 під 
час робіт в колодязях систем водопостачання. Інструкція з охорони праці № 47 при виконанні робіт 
піттвитттеної небезпеки. Інструкція з охорони праці № 58 під час робіт з ручними інструментами та 
пристроями.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з охорони праці:
На підприємстві створена постійно-діюча комісія по перевірці знань з питань охорони праці -  

наказ по підприємству № 2 від «26» червня 2018 року.
Члени комісії пройшли навчання з законодавчо -  правових актів з питань охорони праці, 

електробезпеки. ПТЕЕС. ПБЕЕС. пожежної безпеки, санітарного та епідеміологічного 
забезпечення, а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Кіровоградській 
області:

Секулер О.Ю . — директор ТОВ «ОРРЗ» - (Протокол № 253 від 27.07.2018 рЛ. Паншин О.В. — 
інженер з охорони праці- (Протокол № 154-1 від 31.05.2018 рЛ. Нелепа Ю .О. -  заступник 
директора з виробництва -  (Протокол № 154-1 від 31.05.2018 рЛ. Сидоренко В. В. -  начальник 
цеху металевих конструкцій — (Протокол № 154-1 від 31.05.2018 рЛ. Ляховський Д.К. -  начальник 
виробничого відпіпу - (Протокол № 154-1 від 31.05.2018 рЛ. Козирьов В.В. — головний енергетик
-  (Протокол № 322 від 30.03.2018р та № 168 від 31.05.2018 рЛ._________________________________

Секулер О.Ю . -  директор ТОВ «ОРРЗ» - з «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00- 
1.80-18~) -  (Протокол № 274 від 31.07.2018 рЛ, з «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07') -  (Протокол № 273 від 30.07.2018 рЛ.

Нелепа Ю .О. - Заступник директора з виробництва -  з «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 -  (Протокол № 134 від 14.05.2018 рЛ, з «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 - (Протокол № 
137 від 16.05.2018 рЛ, з НПАОП 0.00-5.11-85 та НПАОП 0.00-5.12-01 «Газонебезпечні та вогневі 
роботи» -(Протокол № 143 від 18.05.2018 рЛ, з НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у 
метизному виробництві» - (Протокол № 141 від 17.05.2018 рЛ._________________________________

Панш ин О.В. -  інженер з охорони праці -  з «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 -  (Протокол № 637 від 19.05.2017 рЛ. з «Типової інструкції з 
організації ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 -  (Протокол № 179 від



07.06.2018 p.), з «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00- 
1.75-15 -  (Протокол № 138 від 24.05.2016 p.), з НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у 
метизному виробництві» - (Протокол № 141 від 17.05.2018 p.). з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - (Протокол № 168 від 31.05.2018 p.), з 
перевірки знань працівників, що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів з ОП, 
технології робіт та пожежної безпеки-ПРОТОКОЛ № 427 від 07.04.2017. Проходження навчання з 
питань протипожежного захисту (ПТМ) -  Протокол № 05/16 від 11.03.2016 р. з Правил будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1,59-87)-Протокол № 267 
від 02.09.2016 p.. з Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)-Протокол № 117 
від 22.04.2016 p . . .

Лещенко С.В. -  начальник механічного цеху - з Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) -  Протокол № 604 від 12 серпня 2016 року. 
Посвідчення № 604-16-03.

Сидоренко В. В. - начальник цеху металевих конструкцій - з «Типової інструкції з організації 
ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 -  ( Протокол № 179 від 07.06.2018 p.), з 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 - (Протокол № 
134 від 14.05.2018 p.), з «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
НПАОП 0.00-1.75-15 -  (Протокол № 137 від 16.05.2018 p.). з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - (Протокол № 168 від 31.05.2018 p.). з 
НПАОП 0.00-5.11-85 та НПАОП 0.00-5.12-01 «Газонебезпечні та вогневі роботи» -  (Протокол № 
143 від 18.05.2018 p.). з НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском» - ( Протокол № 141 від 17.05.2018 p.).

Ляховський Д. К. - начальник виробничого відділу -  з «Правил охорони праці під час_____
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 -  (Протокол № 134 від 14.05.2018 p.). з «Типової 
інструкції з організації ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 -  (Протокол № 179 
від 07.06.2018 p.). з «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 
0.00-1.75-15 -  (Протокол № 137 від 16.05.2018 p.). з НПАОП 0.00-5.11-85 та НПАОП 0.00-5.12-01 
«Газонебезпечні та вогневі роботи» - (Протокол № 143 від 18.05.2018 p.). з НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» -  (Протокол № 168 від 31.05.2018 
p.). з «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» - (Протокол 
№ 140 від 17.05.2018 p.). з НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у 
метизному виробництві» - (Протокол № 141 від 17.05.2018 p.)._____________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання в ДП 
«Кіровоградський ЕТЦ». а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Кіровоградській області:______________ ______________________________________________________

Старенков О.Ф. - слюсар-ремонтник -  з «Типової інструкції з організації ведення 
газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 - (Протокол № 179 від 07.06.2018 p.).

Латиш С.С. - слюсар із складання металоконструкцій -  з «Типової інструкції з організації 
ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 -  (Протокол № 179 від 07.06.2018 p.).

Неілко С.А. - слюсар із складання металоконструкцій -  з «Типової інструкції з організації 
ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 -  (Протокол № 179 від 07.06.2018 p.).

Погрібний О.Л- слюсар-ремонтник -  з «Типової інструкції з організації ведення 
газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 -  (Протокол № 179 від 07.06.2018 p.).

Чорний М.С. -  електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування -  з 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 — (ПРОТОКОЛ 
№ 79 від 05.04.2017 p.).

Просяник A.C. -  електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування з 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 — (ПРОТОКОЛ 
№ 79 від 05.04.2017 p.).

П рацівники підприємства: Биков В.В. -  газоелектрозварник. Малюта С.О. -  
газоелектрозварник. Бовдур О.С. — електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування. Медведев В.О.. Старенков О.Ф. — слюсар ремонтник. Латиш С.С. - слюсар із 
складання металоконструкцій. Неілко С.А. - слюсар із складання металоконструкцій, Погрібний 
О.Л. -  слюсар -  ремонтник, пройшли у липні місяці 2018 року психологічну експертизу у ДП 
«Кіровоградський ЕТЦ».



Експлуатаційна документація:
На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація на устаткування, 

обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення в процесі експлуатації._________

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
На підприємстві розроблене та затверджене наказом № 9 від 22 квітня 2015 року Положення .... 
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту 
у відповідності до чинних нормативних актів та колективного договору. (Приставні риштування, 
висотою 4 м з помостами -  4 комплекти. (Випробування проведені - 30.07.2018 р.). Металеві 
драбини - стрем’янки, висотою до 5 м -  4 шт. (Випробування проведені -  30.07.2018 р.). Запобіжні 
пояси -  10 шт. (інвентарні номери -  від 1 до 10. 15.06.2018 р. проведені періодичні випробування). 
Пояс ПЛ з амортизатором -  4 шт.(випробування проведені 20.07.2018 р.). Запобіжні стропа, 
довжиною 20 м -  4 шт. Страхувальний канат, довжиною по 20 м -  4 шт. Опорні й допоміжні 
канати, довжиною по 20 м -  8 шт. Страхувальні, опорні й допоміжні канати пройшли періодичні 
випробування -  20.07.2018 р. Запобіжні стропи, виготовлені із синтетичних канатів, діаметром 12 
мм. Довжина фіксованого або регульованого стропа разом з кінцевиками - петлями, зав'язаними на 
кінцях вузлом вісімка . і кінцевими пристроями (карабінами, затискачами й т.д.) не перевищує 2.0 
м. Кігті монтерські -  4 шт. (Випробування статичним навантаженням 1350 Н. пройшли 20.07.2018 
р.). Каски захисних промислові з підшоломником -  12 шт. Газоаналізатор Präger X-arn 5600 -1 шт.. 
протигаз шланговий -  8 шт.. протигаз фільтруючий -  8 шт.. респіратор пило газозахисний -  10 шт.. 
респіратор газозахисний -  8 шт.. респіратор протигазоаерозольний -  8 шт.. окуляри захисні закриті
-  10 шт.. окуляри захисні від механічних ушкоджень -  10 шт.. окуляри захисні від дії шкідливих 
випромінювань -  6 шт.. окуляри захисні герметичні -  10 шт.. окуляри захисні відкриті -  10 шт.. 
рукавички діелектричні -  6 пар. (Пройшли періодичні випробування -  20.07.2018 р.). калоші 
діелектричні -  6 пар. (Пройшли періодичні випробування -  20.07.2018 р.).. навушники 
протишумові -  12 шт., знаки безпеки, рятувальний (лямковий) пояс, що має не менше двох лямок з 
кушаком -  1 шт.. аптечка з необхідним набором медикаментів -  2 шт.. індивідуальні запобіжні 
пояси на кожного члена бригади з лямками і вірьовками, що пройшли попередні випробування
20.07.2018 р. -  6 шт.. вірьовка з карабіном, дві лампи ЛБВК; акумуляторний ліхтар напруженням 
не вище 6 В: штанги для відкривання засувок колодязів; переносні сходи; механічний вентилятор; 
захисні переносні знаки встановленого зразка; крюки і ломи для відкривання кришок колодязів -  4 
шт.; тичка для перевірки міцності скоб.

Ручний електрифікований інструмент, слюсарно-монтажного інструментів. Сумки для 
зберігання інструменту та переноски його на висоті, із застосуванням за необхідності захисних 
ковпачків, футлярів, чехлів.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально- методичне забезпечення:
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту. На підприємстві наказом № 14 від «04» червня 2018 року затверджено та введено в дію 
«Положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці у ТОВ 
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», розроблені тестові білети по професіях з 
перевірки знань з питань охорони праці. Наказом № 14 від «04» червня 2018 року затверджено 
План-графік. згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З 
працівниками проводяться інструктажі у відповідності до вимог чинного законодавства._________

Методичне забезпечення: Закон України ..Про охорону праці”. Закон України “Про об'єкти 
підвищеної небезпеки”. Кодекс Законів “Про працю” України. Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві. Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04, Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 
0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-4.36-87, 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Інструкція з 
охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті НПАОП 0.00-5.26-01, 
Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони
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праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом державного комітету України з 
нагляду за охороною праці від 21.12.1993р. № 132;
- Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, 
затверджені Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій від 25.01.2012 № 67;
- Правила безпечної експлуатації електроустановок, затверджені наказом Державного 
комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997р. № 257;
- Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджені Наказом 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015р. № 21;
- Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009р. № 1262;
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений 
Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246;
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений 
Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007р. № 246;
- Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів,

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпрацку ^  20 р. N Л ҐІ

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.".

заг

Ідентиф ікаційний $

"Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000р. № 1465.

О.Ю. Секулер
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