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Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «ІІКС -  СТАЛЬ»

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

Україна 49051, м. Дніпро. Вул. Осіння, 3. Код згідно СДРПОУ 33274770______
Директор: Докучаева Ганна Ігорівна__________________________________________

місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Тел: 096-015-55-32, факс +38(056)790-77-17 e-mail: office@cks.ua___________
телефаксу, адреса електронної пошти; 

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

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____________Роботи виконуються на об'єктах замовників за договорами
підряду на території Дніпропетровської області _________________________

м ісце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідя не альності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
страхування не проводилось______________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  а у д и т  н е  
п р о в о д и в с я

(дата проведення аудиту)

Я, Докучаева Ганна Ігорівна директор ТОВ «ЦКС -  СТАЛЬ»__________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

_________________________ ______________________________________ ———____ 5
або ф ізичної особи  - підприємця) 

цією  декларацією  підтвердж ую  відповідність м атеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, 
механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки:
Роботи, щ о в и к о н у ю ть ся  на висоті понад 1,3 м етр а________________________________________

(найменування виду робіт)

підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:office@cks.ua


підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання

Кількість робочих місць -  4, на яких існує підвищенний ризок винекненя 
травм -  2 __________________________________________________________________

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

виробничі приміщення -  1 од., адміністративна-побутова будівля -  Іод,

і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості

Директор Докучаєва Г.І. пройшла перевірку знань «загальний курс з охорони 
праці» комісією, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 №61 ГУ Держпраці 
у Запорізькій області (витяг з протоколу від 27.11.2018 №164).
Інженер з охорони праці Третяк Ю. М. пройшов перевірку знань «загальний 

курс з охорони праці» комісією, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Запоріжський області від 20.010.2015 № 61 (витяг з 
протоколу від 27.11.2018 №164). Пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський 
Учбово-Курсовий комбінат «ПРОФІЛАИН» га 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». Протокол № 8 від
10.08.2017 р.
Виконроб Міщенко A.C. (IV група з електробезпеки до 1000 В), пройшов 
навчання в ДП «Дніпропетровський Учбово-Курсовий комбінат «ПРОФІЛАИН» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно Законодавства про охорону праці. Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки. Виписка з протоколу 
№1083 від 29.10.2018 р. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07. Виписка с протоколу №329 від 05.11.2018 
Виконроб Резниченко О.В (IV група з електробезпеки до 1000 В), пройшов 
навчання в ДП «Дніпропетровський Учбово-Курсовий комбінат «ПРОФІЛАИН» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно Законодавства про охорону праці. Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки. Виписка з протоколу 
№1083 від 29.10.2018 р. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07. Виписка с протоколу №329 від 05.11.2018 
Монтажник з монтажу сталевих конструкцій та ЗБК Лютіков А.Ю. пройшов 
навчання в ДП «Дніпропетровський Учбово-Курсовий комбінат «ПРОФІЛАИН» та



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». Виписка з протоколу № 259від 19.08.2018 р.
Монтажник з монтажу сталевих конструкцій та ЗБК. Мельник A.B. пройшов 
навчання в ДП «Дніпропетровський Учбово-Курсовий комбінат «ПРОФІЛАИН» та 
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». Виписка з протоколу № 259від 19.08.2018 р.

Наказом № 4/19/10 від 19.10.2018 р. відповідальною особою за виконання робіт на 
висоті призначений виконроб Міщенко А.С

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають)

__________Наказом по підприємству ТОВ «ЦКС -  СТАЛЬ» від 10.10.2018 № 05
створена служба з охорони праці. У відповідності до вимог ст. 20 Закону України 
«Про охорону праці»,
виконання функцій служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці, 
Третяка Ю.М.__________________________________________________________________

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

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення 
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом № 05 від
10.10.2018 р. створена і затверджено та введено в дію: Положення про систему 
управління охороною праці (СУСЛІ). Відповідно до вимог Закону України «Про 
охорону праці», наказом № 4 від 10.10.2018 р. затверджено та введено в дію: 
Положення про службу охорони праці: Положення про навчання та перевірку 
знань робітників з питань охорони праці: Положення про порядок забезпечення 
робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту.
На підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції директора, 
інженера з охорони праці, виконроба.
Наказом № 1 від 10.10.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці по видам робіт та професіям, в кількості 25шт, у тому числі: Інструкція № 13 
з ОП при роботах на висоті, риштуваннях та підмостях, Інструкція № 5 з ОП при 
виконанні робіт на висоті. Інструкція № 9 з ОП для монтажника сталевих 
конструкцій та ЗБК. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають 
різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 
0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та 
охорони праці: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, журнал реєстрації 
інструкцій з питань охорони праці, журнал обліку видачі інструкцій з охорони 
праці на підприємстві, журнал протоколів перевірки знань, журнал видачі наряд- 
допусків, журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту та 
допоміжного обладнання до нього, журнал видачі запобіжних пристроїв та



індивідуальних засобів захисту.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом № 2 від 10.10.2018 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦКС -  СТАЛЬ» затверджена комісія з 
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії -  директор Докучаева Ганна Ігорівна,
Члени комісії -  інженер з охорони праці Третяк Ю.М..

Виконроб Міщенко A.C.
-  Виконроб Резниченко О.В

При прийомі на роботу у ТОВ «ЦКС - СТАЛЬ» проводиться під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочих місцях небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, про їхні права, можливі наслідки впливу 
шкідливих виробничих факторів.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ 
«ЦКС - СТАЛЬ» проходять попередній (при прийнятті на роботу) та періодичний 
медичний огляд. Надано заключний акт про проходження попереднього 
(періодичного) медичного огляду працівників підприємства, виданий 
«Дніпропетровська шоста міська лікарня » від 25.10.2018р. Працівники медогляди 
пройшли, допускаються до роботи, наступний огляд -  не пізніше 25.10.2019 р. 

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується: 

проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань 
охорони праці;

до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають 
відповідну кваліфікацію:

проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях. 
забезпеченням засобами індивідуального захисту, при виконанні робіт 

підвищеної небезпеки
в наявності кутки з охорони праці на об’єктах замовника.

Працівники, що виконують роботи на висоті забезпечені засобами 
індивідуального захисту: спецодяг та спецвзуття, сигнальні жилети, окуляри 
захисні, рукавиці, захисна каска, пояс запобіжний безлямковий ПБ-1- 4 шт, 
придбані у вересні місяці 2018 року, пояс запобіжний універсальний з 
наплічними та ножними лямками 2ПЛ-К2 -  2 шт., придбані у жовтні місяці 2018 
року.

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

Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, будівельні норми 
та нормативні акти з охорони праці, у тому числі: Закон України «Про охорону 
праці». Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01- 
05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 45.2-7.02-12 Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві



(ДЕН), НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту, НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці, НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником 
нормативних актів, що діють на підприємстві.
У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 

працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту», працівники ТОВ «ЦКС - СТАЛЬ», які виконують роботи з підвищеною 
небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. Наказом № 2 від 10.10.2018 р. затверджено та введено в

норма-

підпис)

дію «Положення про порядок забезпечення робітників ТОВ «ЦКС - СТАЛЬ» 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального

а матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Д окучаева Г.І.
(ініціали та прізвище)

т .  І-К.332747Т0 Я  І
1-8 грудня 2018р. • т і - . ..........

Д екларація зареєстрована у ж урналі обліку суб'єктів господарю вання у 
територіальному органі Д ерж праці ^ ^  20г-# р . №  г? < уг - '* '_________.

№

Примітки: 1. Ф ізична особа -  підприєм ець своїм підписом надає згоду на обробку
персональних даних з метою забезпечення вимог П орядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  (застосування) 
м аш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
ф ізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляю ться від 
його прийняття та
повідомили про це відповідному органу держ авної податкової служби і маю ть 
відм ітку в паспорті.


