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Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОЛМАРКЕТ-СЕРВІС".

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49017, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.34, код СДРПОУ 37989012, 
ТКАЧЕНКО ДМИТРО ІГОРОВИЧ, телефоні +380563776791, allm arketserv@ gm ail.com

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

________ на території України на об’єктах замовників
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 укладався 
(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,  ТКАЧЕНКО ДМИТРО ІГОРОВИЧ -  директор___________________
(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; 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 (застосовуються) без отримання

Робочих місць -  17 в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 15

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

mailto:allmarketserv@gmail.com


Виробничі об’єкти; цехи ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

20254, Черкаська область, місто Ватутіне. вулиця Індустріальна, будинок 11
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Особи відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки:
Коломоєць Андрій Сергійович - інженер з охорони праці та промислової безпеки, 
відповідальний за виконання робіт підвищеної небезпеки та відповідального за безпечне 
виконання робіт на будівництві наказ 10-оп від 01.10.2018 р.; Сушков Антон Олегович -  
виконроб відповідальний за виконання робіт на висоті, за виконання робіт в діючих 
електроустановках, за виконання робіт під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском, за виконання робіт під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв та відповідного обладнання наказ 8-оп від 01.10.2018 р.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки,

Створена служба охорони праці та призначено інженером з охорони праці та промислової 
безпеки Коломойця A.C. наказ № 1-оп від 01.10.2018 р.______

наявність служби охорони праці,

Розроблені та затверджені наказом директора інструкції з охорони праці за професіями та 
видами робіт, а саме:

1. Інструкція №1 при проведенні вступного інструктажу.
2. Інструкція з охорони праці №3 загальна для всіх спеціальностей.
3. Інструкція з охорони праці №9 для електрозварювальника ручного зварювання.
4. Інструкція з охорони праці №11 при роботі на лісах і риштуваннях.
5. Інструкція з охорони праці №12 під час роботи на висоті з використанням

спеціальних страхувальних засобів.
6. Інструкція з охорони праці №14 при роботі з ручним інструментом і пристроями.
7. Інструкція з охорони праці №15 при роботі з ручним електроінструментом.
8. Інструкція з охорони праці №19 для газозварника.
9. Інструкція з охорони праці №22 для газорізальника.
10. Інструкція з охорони праці №35 при експлуатації балонів.
11. Інструкція з охорони праці №42 для працівників, відповідальних за безпечне 

проведення робіт вантажопідіймальними кранами.
інструкцій,

На TOB " ОЛМАРКЕТ-СЕРВІС " створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці наказ 4-оп від 01.10.2018 р., члени комісії пройшли в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат «Профі Лайн» перевірку знань та мають посвідчення про перевірку знань з Правил 
по охороні праці при виконанні робіт на висоті —  НПАОПО.ОО-1.15-07, Правила виконання 
робіт в електроустановках напругою до 1000 В (IV та V ГРУПА БЕЗПЕКИ), Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18, Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів. Підіймальних пристроїв та 
відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:
Директор Ткаченко Д.І., інженер з охорони праці Коломоєць A.C., виконроб Сушков 
А.О. пройшли навчання в ТОВ «ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «РЕГІОН БУД» і 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізької області згідно 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Законодавчих актів з охорони праці, безпека праці в галузі.
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни



праці, надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та
ліквідації наслідків аварії»
Протокол №122 від 28.09.2018р. (посв. № 925 від 28.09.2018 р., № 924 від 28.09.2018р..№ 

06751 від 06.09.2018 р.)

Директор Ткаченко Д.І. (V група електробезпеки, до і вище 1000В).
інженер з охорони праці Коломоєць A.C. (IV група електробезпеки, до 1000В). виконроб 
Сушков А.О. ( IV група електробезпеки, до 1000В) пройшли навчання в ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 4 0.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів». «Правила будови електроустановок». «Правила пожежної 
безпеки». (Посв. № 07073 від 13.09.2018 р. (V ГРУПА БЕЗПЕКИ), посв. № 07072 від 
13.09.2018 р.. посв. №07074 від 13.09.2018 р.)
Протокол №256 від 13.09.2018р.
Дата наступної перевірки 13.09.2019р.

Директор Ткаченко Д.І.. інженер з охорони праці Коломоєць A.C.. виконроб Сушков 
А.О. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (посв. № 06904 від 11.09.2018р., 
посв. № 06903 від 11.09.2018р.. посв. № 06905 від 11.09.2018 р.)
Протокол №250 від 11.09.2018р.

Директор Ткаченко Д.І.. інженер з охорони праці Коломоєць A.C., виконроб Сушков 
А.О. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском»
Протокол №253 від 12.09.2018р.

Директор Ткаченко Д.І., інженер з охорони праці Коломоєць A.C.. виконроб Сушков 
А.О. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (посв. 
№ 06302 від 28.08.2018 р.. посв. №06301 від 28.08.2018 р.. посв. № 06303 від 28.08.2018 р.) 
Протокол №228 від 28.08.2018р.

Щ
Директор Ткаченко Д.І.. інженер з охорони праці Коломоєць A.C.. вико-нроб Сушков 
А.О. пройшли навчання в ТОВ «Учбово комбінат «ДНІПРОБУД» і перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП
0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання». ДБН В 2.5-20-2001 Газопостачання (посв. № 
9901 від 04.10.2018р. посв. №9902 від 04.10.2018 р.. посв. № 9903 від 04.10.2018 р.)
Протокол №1115 від 04.10.2018р.

Інженер з охорони . праці Коломоєць A.C.. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека 
у будівництві». ДБН А.3.2-2-2009 (посв. 06577 від 03.09.2018 р.)
Протокол №237 від 03.09.2018р.



Наказом 2-оп від 01.10.2018 р. затверджено положення про порядок проведення навчання та
перевірці знань з питань охорони праці, затверджено графік проведення перевірки знань з 
питань охорони праці, робітники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки знань з питань 
охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт, 
проведена перевірка працівників з питань охорони праці та безпечної роботи на висоті 
протокол №3/118 від 04.10.2018р. до роботи на висоті допускаються 15 осіб; Правил 
пожежної безпеки протокол №3/118 від 04.10.2018р. допускаються 15 осіб; Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском протокол №3/118 від 
04.10.2018р. допускаються 15 осіб; СНиП ІІ1-4-80 «Техніка безпеки в будівництві» протокол 
№3/118 від 04.10.2018р. допускаються 15 осіб; Правила з питань охорони праці та техніки 
безпеки протокол №3/118 від 04.10.2018р. допускаються 15 осіб; Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів. Підіймальних пристроїв та відповідного 
обладнання протокол №3/118 від 04.10.2018р. допускаються 15 осіб.

інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередженню 
випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на 2018 рік 
розроблені та затверджені встановленим порядком.
Розроблені графіки та поіменні списки проходження працівниками медоглядів. Розроблено та 
затверджено наказом директора «Положення про організацію первинних і періодичних 
медичних оглядів».

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Матеріально-технічна база для виконання заявлених робіт ТОВ «ОЛМАРКЕТ-СЕРВІС» має
обладнання:
-Електрозварювальний апарат Дніпро М - 2 одиниці 
-Газозварювальний пост ПГС 
-Будівельні риштування - 180кв.м.
Риштування, підмості. страхувальні засоби, запобіжні пояси пройшли випробування в 
комісії підприємства.
Акт№1 від 18.09.2018р.. акт №2 від 19.09.2018р., акти випробування риштувань від 
20.09.2018р.
В наявності експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з експлуатації.
Наявність на підприємстві власних засобів індивідуального захисту, а саме: каски; костюми 
для робітників; взуття для робітників; окуляри захисні; рукавички (гумові, брезентові, краги); 
щитки захисні; запобіжні пояса інв.№1.№2 - дата останнього випробування 03.10.2018р.

В наявності на ТОВ""ОЛМАРКЕТ-СЕРВІС" є затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені, затверджені та введені у дію положення 
про проведення навчання та перевірці знань з питання охорони праці, підприємство має 
кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними 
посібниками, також є нормативно правові акти з охорони праці:
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

1. Закон України «Про охорону праці».
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 р. Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ № 927 від 10.10.2012 р„ № 76 від 11.02.2016 р., № 48 від 07.02.2018 р.).
3. ДБН А.3.2-2-2009 НПАОП45.2-7.02- 12«Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві».



г -

4. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
/  праці».

5. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником 
нормативних актів, що діють на підприємстві».
6. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інстру-ментом 
і пристроями».
7. НПАОПО.ОО-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників
8. НПАОПО.ОО-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робітна
висоті».
9. НПАОПО.ОО-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
10. НПАОП40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»
11. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском.
На підприємстві ісдус каріцет з охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою, 

стендами з охорони праці, навчальними посібниками.
Матер і ал ы іо-технійна база вЩїЬвідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової.Щ щ ёк и ^ /^  \ о Щ1°  1

------ ^- ._______ .. ^ -------------------------
%  Ф'Дпис) (ініціали та прізвище)

/ £  20/& р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20

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.”.
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