
- т е х н іч н о ї  б а зи  
з  питань охорон и  п р а ц і

ВІДОМОСТІ про роботодавця ТО ВА РИ СТВО  З ОБМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДП О ВІДА Л ЬН ІСТЮ  «ЛІРА КР»_________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____ 50042, Дніпропетровська обл.. місто Кривий Ріг, вул. П окровська. будинок 3, квартира 5. 42212038______________
місцезнаходження,код згідно з ЄДРПОУ,

Л оташ  Віктор Володимирович. (067) 539-73-32: lirakr@ ukr.net_______________________________________________
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 Д ніпропетровської області та згідно укладених договорів підряду_________________________

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 № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ЛІРА КР» страхування не проводиться, так  
як підприємство не є об ’єктом підвищ еної небезпеки_______________________________________________________________

(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, директор Лоташ Віктор Володимирович______________________________________________________
(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 метри (п.6 Додаток 6 до Порядку...);________________
роботи верхолазні (п.14 Додаток 6 до Порядку...);_______________________________________________
роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
боксах) (п.8 Додаток.6 до Порядку...);__________________________________________________________
земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій (п.9 Додаток 6 до Порядку...);________________________________
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (п.16 Додаток 6 до Порядку...);______
зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан-бутаном)
(п.18 Додаток 6 до Порядку...);__________________________________________________________________
зварювальні роботи (п.19 Додаток 6 до Порядку...)._____________________________________________

(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 відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 10, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 7
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень): 1, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів): 1

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ІНШІ ВІДОМОСТІ

Директор ТОВ «ЛІРА КР» Лоташ В.В. пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання», законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно -  правових актів з охорони праці комісією, 
створеною на підставі наказу №68 Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 
21.03.2018р . (протокол № 916/4.20-2018 від 23.08.2018р.)

ДЕКЛАРАЦІЯ

mailto:lirakr@ukr.net


* Наказом № ІО-ОП від 19.10.2018 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці та
НПАОП, що входять до обов'язків у працівників підприємства, а саме:

голова комісії: директор Лоташ В.В. -  пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання», перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, на підставі 
наказу №68 Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р, а саме: 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в разі 
нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» № 916/4.20-2018 від 23.08.2018р.. посвідчення № 916-18-01: НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2- 
2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» на 
підставі наказу №102 Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 27.06.2017р. - 
протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №985/4.20-2018 від 07.09.2018р. . посвідчення 
№985-18-06: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол 
ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 909/4.20-2018 від 10.08.2018р.. посвідчення № 909-18-01: 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол ПЗ «Центр професійної 
освіти і навчання» №949/4.20-2018 від 31.08.2018р.. посвідчення № 949-18-02: НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - протокол № 946/4.20-2018 від 
31.08.2018р.. посвідчення № 946-18-13: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» 
№ 913/4.20-2018 від 23.08.2018р.. посвідчення № 913-18-01: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 911/4.20-2018 від 23.08.2018р.. 
посвідчення № 911-18-06: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання № 1147/4.20-2018 від 19.10.2018р.. 
посвідчення № 1147-18-17 - IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В та пройшов навчання в ПЗ 
«Центр професійної освіти і навчання на підставі наказу №09 ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» 
від 10.01.2018р., на знання з питань пожежної безпеки (пожежно -  технічний мінімум), перевірені 
знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків 
яких належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання» № 932 від 23.08.2018р.. посвідчення № 03055290. перевірка знань 
комісією ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг. НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила 
охорони праці під час вантажо - розвантажувальних робіт» протокол № 927/4.20-2018 від 07.09.2018р.. 
посвідчення № 979-18-Р6:НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві» 
протокол № 927/4.20-2018 від 23.08.2018р.. посвідчення № 927-18-Р5:НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила 
охорони праці в металургійній промисловості» протокол № 921/4.20-2018 від 23.08.2018р.. посвідчення 
№921-18-05:

члени комісії: головний інженер Чорний Валерій Васильович, пройшов навчання та перевірку 
знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в разі нещасного випадку, електробезпеки, 
пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 916/4.20-2018 від 
23.08.2018р., посвідчення № 916-18-02: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 909/4.20-2018 від 10.08.2018р., 
посвідчення № 909-18-02: НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці, промислова безпека у будівництві» на підставі наказу №102 Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області від 27.06.2017р, - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» №985/4.20-2018 від 07.09.2018р. , посвідчення №985-18-Р7:НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 911/4.20-2018 від 23.08.2018р.. 
посвідчення № 911-18-Р7:НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 913/4.20- 
2018 від 23.08.2018р.. посвідчення № 913-18-02: НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажо - розвантажувальних робіт» протокол № 927/4.20-2018 від 07.09.2018р.. посвідчення № 979-18- 
07: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ 
«Центр професійної освіти і навчання № 906/4.20-2018 від 23.08.2018р.. посвідчення № 906-18-07 - IV 
група з електробезпеки, до 1000 В:НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві» протокол № 927/4.20-2018 від 23.08.2018р., посвідчення № 927-18-Р6:НПАОП 27.0-1.01- 
08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» протокол № 921/4.20-2018 від 23.08.2018р..



посвідчення № 921-18-06;НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол ПЗ 
«Центр професійної освіти і навчання» №949/4.20-2018 від 31.08.2018р., посвідчення № 949-18-03 та 
пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання на підставі наказу №09 ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання» від 10.01.2018р., на знання з питань пожежної безпеки (пожежно - 
технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ 
та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - 
протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 932 від 23.08.2018р., посвідчення № 03055291, 
перевірка знань комісією ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг

спеціаліст з ОП Луньова Юлія Анатоліївна, пройшла навчання та перевірку знань 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП - протокол ПЗ 
«ЦПОН» від 29.12.2017р. №1175/4.20-2017, посвідчення №1175-17-03; Правила охорони праці під час 
роботи інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) - протокол ПЗ «ЦПОН» від 27.10.2017р. 
№928. посвідчення №928-17-02; Система стандартів безпеки праці (НПАОП 45.2-7.02-12'), ОП і пром. 
безпека у будівництві - протокол ПЗ «ЦПОН» від 29.12.2017р. №1084/4.20-2017 посвідчення №1084-17- 
04: Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) - протокол ПЗ «ЦПОН» від 
17.10.2017р. №922, посвідчення №922-17-02/1; Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті ( НПАОП 0.00-1.15-07) - ПЗ «ЦПОН» від 29.12.2017р. №1171/4.20-2017. посвідчення №1171-17- 
03; Правила сосуди що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87) - протокол ПЗ «ЦПОН» від 
05.08.2016р. №577, посвідчення №577-16-03; ПБЕЕС Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правила пожежної безпеки України - ПЗ «ЦПОН» від 29.12.2017р. №1201/4.20-2017, 
посвідчення №1201-17-03. до та понад 1000В група IV; Правила охорони праці під час вантажо -  
розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) - протокол ПЗ «ЦПОН» від 02.02.2018р. №115/4.20- 
2018. посвідчення №115-18-04; 3 питань пожежної безпеки (пожежно -  технічний мінімум), перевірені 
знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків 
яких належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання» № 605 від 01.06.2018р., посвідчення № 03054709, перевірка знань 
комісією ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг; Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) -  протокол ПЗ «ЦПОН» від 29.12.2017р. 
№1187/4.20-2017. посвідчення №1187-17-03;Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних 
виробництв НПАОП 27.1-1.10-07 протокол ПЗ «ЦПОН» № 497 від 08.07.2016р.. посвідчення № 497-16- 
13; Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» - протокол ПЗ «ЦПОН» від 01.06.2018р. №594/4.20-2018 посвідчення №594- 
18-03.

Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи управління 
охороною праці на підприємстві с «Положення про систему управління охороною праці», 
затверджене наказом від 12.10.2018р. № 1-ОП.

Наказом №13-ОП від 19.10.2018р. по підприємству призначено особу, відповідальну за 
електрогосподарство підприємства -  директора Лоташа В.В.. атестованого в установленому порядку 
на знання НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання № 1147/4.20-2018 
від 19.10.2018р., посвідчення № 1147-18-17 - IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В);

Наказом від № 14-ОП від 19.10.2018р. -  виконавець робіт Захаренков Віктор Васильович, 
атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а 
саме: Загальний курс з ОП - протокол ПЗ «ЦПОН» від 28.09.2018р.. №1075/4.20-2018, посвідчення 
№1075-18-21; 3 питань пожежної безпеки посадових осіб - протокол ПЗ «ЦПОН» від 28.09.2018р.. 
№1090, посвідчення №03055608; Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ( НПАОП 
0.00-1.15-07) - протокол ПЗ «ЦПОН» від 28.09.2018р. №1061/4.20-2018 посвідчення №1061-18-20; 
Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13),Система 
стандартів безпеки праці (НПАОП 45.2-7.02-12). ОП і пром. безпека у будівництві. Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» - протокол Ліра КР від 22.10.2018р. №2; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в 
металургійній промисловості», НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві»
- протокол Ліра КР від 22.10.2018р. №3; ПБЕЕС Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів протокол «ПЗ ЦПОН» від 28.09.2018р. №1072/4.20-2018. посвідчення №1072-18-22 до 
1000В група IV, ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила 
пожежної безпеки України - протокол «ПЗ ЦПОН» від 08.10.2018р. №1113/4.20-2018. посвідчення



№1072-18-22 д о  1000В група IV; Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), 
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) - 
протокол ПЗ «ЦПОН» від 12.10.2018р. №1135, посвідчення №1135-18-02; з питань пожежної безпеки 
(пожежно - технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення заходів 
пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 1099 від 28.09.2018р., 
посвідчення № 03055608, перевірка знань комісією ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» м. 
Кривий Ріг, призначений відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме: 

п. 2.1 оформлення нарядів-допусків відповідних форм;
п. 2.2 за безпечне проведення робіт на висоті, використання, облік, зберігання у справному 

стані та періодичні випробування запобіжних поясів та страховальних канатів;
п. 2.3 за безпечне виконання робіт в колодязях, котлованах, траншеях і в замкнутому просторі; 
п. 2.4 за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в 

зоні розташування підземних комунікацій, в тому числі за допомогою технологічних 
транспортних засобів;

п. 2.5 за безпечне виконання робіт в електроустановках напругою понад 1000В (до 5 кВ 
включно) та в зоні ліній електропередач;

п. 2.6 за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом; 
п. 2.7 за безпечне виконання зварювальних, газополум’яних робіт,
п. 2.8 за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічного 

обслуговування, устатковання підвищеної небезпеки:
- устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення 

корисних копалин і огрудкування руд у вугільній, гірничорудній, нерудній, металургійній та 
коксохімічній галузях промисловості,

п. 2.9 за безпечне виконання робіт при переміщенні вантажів, у тому числі за допомогою 
машин, механізмів, вантажопідіймальних кранів тощо;

п. 2.10 за безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад 0,05 Мпа (кисень, 
зріджений газ).

Наказом №6-ОП від 17.10.2018р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції 
відповідальних інженерно -  технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені 
вимоги з питань охорони праці.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань
Наказом по підприємству № 8-ОП від 19.10.2018 р. створено службу з охорони праці в особі 

Луньової Юлії Анатоліївни, яка виконує обов’язки за сумісництвом, згідно затвердженого та веденого в 
дію наказом №9-ОП від 19.10.2018 «Положення про службу ОП».

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Наказом № 3-ОП від 15.10.2018 р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві. В тому числі наказом № 4-ОП від 15.10.2018 р. на підприємстві розроблені, затверджені 
та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії , які 
видаються робітникам на руки під підпис у відповідності до професії та видів робіт, в тому числі при 
виконанні декларованих робіт: № 2 для електрогазозварника; № 5 - Для слюсаря ремонтника; №7 - При 
виконанні робіт верхолазних і на висоті, з будівельних підйомників та риштувань; №8 - При земляних 
роботах, які виконуються в зоні розташування підземних комунікацій і на глибині 2 м; № 10 При 
виконанні електрозварювальних, газополум'яних, газонебезпечних робіт; № 15 При роботі в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, в замкнутому просторі; № 18 При виконанні 
розвантажувально - навантажувальних робіт, в тому числі з використанням машин та механізмів та 
інші.

При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під особистий 
підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій» яке введено на підприємстві в дію наказом №16-ОП від 22.10.2018р.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони 
праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено наказом № 11-ОП від 19.10.2018 р„ 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», у додатках до 
якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці. 
Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу здійснюється після проходження 
навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів праці, а також проведення інструктажу



на робочому місці, згідно «Положення про організацію стажування новоприйнятих працівників», введено в 
дію на підприємстві наказом №12-ОП від 19.10.2018р.

Наказом № 2-ОП від 15.10.2018р. затверджений Перелік робіт підвищеної небезпеки. Працівники задіяні 
при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну кваліфікацію 
(кваліфікаційні посвідчення),а саме:

Працівники заліяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну 
кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме: посвідчення № 567 (протокол № 33 від 25.05.2007р.) 
Притиковський І. В. про те, що йому присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії електрослюсар з 
ремонту та обслуговування електроустаткування, видане УКК ВАТ «ЦГОК»; посвідчення № 10112 
(протокол № 190 від 25.09.2008р.) Притиковський І. В. про те, що йому присвоєна кваліфікація 2-го розряду 
з професії стропальник (виконання стропальних робіт), видане УКЦ ТОВ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»; 
диплом HP № 36301141 Вербельчук Р.І. про те, що йому присвоєна кваліфікація з професії 
електрослюсар(слюсар) черговий та з ремонту устаткування, виданий Криворізьким професійним гірнично- 
технологічним ліцеєм від 25.06.2009р.; свідоцтво ПК-08 № 004577 Будченко В.П. (протокол № 59 від 
18.04.2008р.) про те, що йому присвоєна кваліфікація 5-го розряду з професії електрогазозварник, видане 
ВПК ВАТ «Півн.ГЗК»; свідоцтво № 000015200 Бузуляк P.O. (протокол № 4312 від 01.03.2013р.) про те, що 
йому присвоєна кваліфікація 5-го розряду з професії слюсар черговий та з ремонту устаткування, виданий 
ЦППРК; посвідчення № 955-18-04 Бузуляк P.O. (протокол № 955 від 31.08.2018р.) про те, що йому 
присвоєна кваліфікація 3-го розряду з професії стропальник (виконання стропальних робіт), «Центр 
професійної освіти і навчання» свідоцтво 561 № 00002205 Руденко В.В. (протокол № 1 від 23.10.2006р.) 
про те, що йому присвоєна кваліфікація 3-го розряду з професії газорізальник, видане НВЦ; свідоцтво № 
304/1-18-01 Свіріков С.В. (протокол № 304/1 від 23.08.2018р.) про те, що йому присвоєна кваліфікація 4-го 
розряду з професії монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, видане ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання»; посвідчення № 32 Свіріков С.В. (протокол № 20.02.2008р.) про те, що йому 
присвоєна кваліфікація 3-го розряду з професії стропальник (виконання стропальних робіт), видане НКК 
Київінвестбуд: свідоцтво № 309/01-18-01 Балан Г.А. (протокол № 309/01 від 23.08.2018р.) про те. що йому 
присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії бетоняр, видане ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»; 
посвідчення № 955-18-03 Балан Г.А. (протокол № 955 від 31.08.2018р.) про те, що йому присвоєна 
кваліфікація 3-го розряду з професії стропальник (виконання стропальних робіт), «Центр професійної освіти 
і навчання»; витяг з протоколу № 910/4.20-2018 від 23.08.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці «Центр професійної освіти і навчання», перевірені знання НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (на допуск до безпечного виконання 
верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів та підтвердив знання, уміння, 
навички.) у слюсаря -  ремонтника Бузуляк P.O. посвідчення № 910-18-02, монтажника з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій Свіріков С.В. посвідчення № 910-18-01. витяг з протоколу № 951/4.20-2018 
від 31.08.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці «Центр професійної освіти і 
навчання», перевірені знання спеціального навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» у електрогазозварника Будченко В .А. посвідчення № 951-18-01. газорізальника 
Руденко В.В. посвідчення № 951-18-02. виданого ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»; витяг з 
протоколу № 914/4.20-2018 від 23.08.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
перевірені знання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» у електрогазозварника Будченко В.А. посвідчення № 914-18-01, газорізальника Руденко 
В.В. посвідчення № 914-18-02. виданого ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»; витяг з протоколу № 
906/4.20-2018 від 23.08.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». ППБУ у електрогазозварника Будченко В.А. посвідчення № 906-18-09 
(гр.ІІІ до 1000В), газорізальника Руденко В.В. посвідчення № 906-18-10 (гр.ІІІ до 1000В), електромонтера 
Вербельчук Д.В. посвідчення № 906-18-11 (гр. IV до 1000В), електромонтера Притиковського І.В. 
посвідчення № 906-18-12 (гр. IV до 1000В), виданого ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», проходять 
навчання з питань охорони праці та НПАОП, що входять до їх обов’язків протоколи засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці та НПАОП ТОВ «ЛІРА KP» №1, 1/1, 2, 3 від 22.10.2018р..

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства - 
ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, 
позапланового, цільового інструктажів, тощо: за інструкцією з охорони праці по професії та за видами робіт 
підвищеної небезпеки, яку робітники виконують під час трудової діяльності.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та наглядні
посібники, під час роботи в електроустановках використовується: набір слюсарних інструментів, 
драбини, риштування, інструмент з діелектричними рукоятками (протокол № 626-4 від 03.10.2018 р. 
випробування викруток шліцевих (2 одЛ.плоскогубців (4 од.) виданого електротехнічною лабораторією 
ТОВ «НВК КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (свідоцтво про атестацію № 08-0007/2016, діє до 
31.10.2019 р.), (ДОЗВІЛ №398.17.30). Наказом № 15-ОП від 22.10.2018р.. затверджено та введено в дію 
«Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядом- 
допуском». Вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ 
«ЛІРА КР» відповідно до Проектно -  технологічної документації та розроблених і погоджених з 
підприємствами замовниками Проектів виконання робіт. В тому числі при виконанні земляних робіт 
отримується дозвіл від організацій, комунікації яких розташовані в зоні робіт. Застосування 
землерийних машин під час виконання земляних робіт здійснюється згідно вимог чинного 
законодавства з укладанням відповідних договорів оренди (ДОГОВІР АРЕНДИ екскаватора 
навантажувача ІСВ 4СХ, 2014 р.в. Велікобританія - з ПАТ «КРИВОРІЖІНДУСТРБУД» №06-18-13 від 
13.06.2018р., яке має відповідні дозвіл на експлуатацію №777.14.15 діє до 30.12.2019р.).

Під час зварювальних робіт використовується: комплект газополум'яної апаратури (протоколи № 
149515 -149518 від 01.11.2018 р. пройшло випробування в ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС» (Свідоцтво про 
атестацію № ПС 0092/2013 терміном дії з 30.09.2013р. до 31.12.2018р.), протокол № 138/18 від 
11.08.2018р. випробування електричного інструменту кутової шліфовальної машинки інв..№115 та 
зварювального апарату інв. № 116, видано електротехнічною лабораторією ПАТ «Науково-виробничий 
діагностичний центр» (Дозвіл № 250.17.30 діє до 01.11.2020р.) та зварювальне обладнання - реостат 
баластний РБ-306 інв. № 0012, № 0051 (протокол випробування №№ 32152994-31.12.15-785/9-18, 
32152994-31.12.15-785/10-18. від 13.09.2018р. (Свідоцтво про атестацію № ПС 0227/2015 видане 
31.12.2015р. чинне до 31.12.2018р.).___________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості, в тому 
числі для виконання верхолазних робіт. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до 
встановлених термінів, випробування і перевірка придатності 313. з видачою актів, відповідно діючих 
нормативно -  правових документів. Пояси запобіжні -свідоцтво про прийняття №005490 від 
19.10.2018р. 005482 від 18.10.2018р. поясів лямкових комбінованих моделі ПЛ-К2 - інв. №№ 015, 016 
стропів з карабіном до них інв. №№ 015/1, 016/1 2018р.в„ Україна (2 од.), виданого ТОВ «Завод 
металовиробів «Вертикаль», захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих 
електроустановках, діелектричні рукавички (протокол № 626-1 від 03.10.2018 р. випробування 
діелектричних рукавичок (2 од.), виданого електротехнічною лабораторією ТОВ «НВК 
КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (свідоцтво про атестацію № 08-0007/2016. діє до 31.10.2019 р.). 
(ДОЗВІЛ №398.17.30). Під час виконання робіт в замкнутому просторі застосовується наступні 
ЗІЗ:протигази шлангові з рятувальними мотузками, інв. №№ 012. 013, 2016 р.в., Україна: респіратори 
пилозахисні, 10 од., Україна: каски захисні універсальні, Україна, 10 од.: повні маски, 2016 р.в.. 
Украйна. З од.
Балони із пропан-бутаном, киснем технічним зберігаються у приміщеннях, які відповідають вимогам 
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» і 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони 
зберігаються роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.
На поставку балонів з промисловими газами підприємство заключило договір з спеціалізованим 
підприємством ТОВ «Інженерно-виробнича фірма «Ремтехгаз»» та за необхідності ним і ремонтуються 
(договір поставки № 150/18 укладені від 29.10.2018р.. дозволи на виконання роботи підвищеної 
небезпеки № 331.15.30 терміном дії з 06.05.2015р. до 05.05.2020р.).

______Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні
окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні 
рукавички, інвентарні підмості. риштування, драбини, зварювальне обладнання і таке інше - 
використовується за призначенням, у технічно справному стані та видаються працівникам під 
особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів
індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі або картці обліку, згідно



нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника та дію чого на підприємстві 
«Положення про забезпечення 313 та спецодягом», яке введено на підприємстві в дію  наказом № 17 -ОП від 
22.10..2018р., у якому в тому числі затверджена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що 
надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.
засобів індивідуального захисту,

ТОВ «ЛІРА KP» забезпечено нормативно-правовою документацію - (Закон України «Про охорону праці», - НПАОП 
Ü.0Ü-2.Ü1-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки», - НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», 
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», - 
НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у 
будівництві» - НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», - НПАОП 0.00-6.03-93 «Про 
порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», - 
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», - НПАОП 0.00- 
4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту», - НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» , - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», - НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», - НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та  
пристроями», - НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», - 
НПАОП 28.52-1,31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», - НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», ПУЕ 
«Правила улаштування електроустановок», - НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», що 
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються. Реєстр діючих НПАОП на підприємстві 
затверджено наказом №7-ОП від 17.10.2018р.

У ТОВ «ЛІРА KP» є кабінет охорони праці оснащений: оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з 
охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевих нормативними актами про охорону 
праці, і\и^в*ивауй і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідно для інструктажу, навчання та 
к о н су ^ д а ^ Ц щ ^ ет Ц у ч ів  з питань трудового законодавства і охорони праці.

^ехнічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової 
іія  робіт, які декларуються.
[равової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.В. Лоташ
(ініціали та прізвище)

___  2 0 / &  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 'P 'S i 20^/^р.

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.".


