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Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АКСІТЕХ», місцезнаходження: 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вулиця Запорізьке шосе, будинок 28М, код СДРПОУ - 39476383,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРІЮУ,

керівник-директор Козар Олександр Володимирович, тел. 0563785736, zakaz@a-e.dp.ua
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошта;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім ’я та по Ьатькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

місце виконання робіт підвищеної небезпеки - м. Дніпро та Дніпропетровська область на
об’єктах Замовників згідно укладених договорів.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.______________________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Козар Олександр Володимирович, директор,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму
високої частоти.
(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

На підприємстві працюють 16 (шістнадцять) осіб, з них на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 7 (сім) осіб. _________ _______ ________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісні, складські та виробничі приміщення розташовані за адресою: 49107. Дніпропет
ровська обл„ місто Дніпро, вулиця Запорізьке шосе, будинок 28М (договір оренди №0805/01 від
08.05.2018 р„ укладений із ТОВ «Градмарт»)
Роботи виконуються на об‘єктах замовників відповідно до договорів надання послуг.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості:
Наказом №0П-15 від 10.12.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання електромоптяжних робіт з пряиом иипачі наряд-допусків призначено начальника дільниці Плескановського

О .Я.
Наказом №ОП-15 від 10.12.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на ви
соті з правом видачі наряд-допусків призначено начальника дільниці Плескановського О.Я.
На підприємстві переглянута комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від
03.10.2018 року №ОП-13. члени якої: директор Козар О.В., головний інженер Мазур С.М., на
чальник дільниці Плескановський О.Я. Працівники пройшли навчання та перевірку знань:
>
Д и ректор Козар О.В., головний інженер Мазур С.М. пройшли навчання в Навчальному
центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Запорізькій області згідно чинного Законодавства України про охорону праці, ор
ганізації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки і вибухозахисту, пожежної безпеки, електро
безпеки. гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації
наслідків аварій. Витяг з протоколу №03.11-180П від 29.11.2018 р. Посвідчення №90.11/18 ОП.
№91.11/18 ОП.
>
Начальник ттільнитті Плескановський Я.О. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий
комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпро
петровській області згідно Законодавства України про охорону праці. Основні положення Зако
ну України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
та взаємозв’язок з іншими Законами України. Законодавство України про працю. Виписка з
протоколу №381 від 05.12.2018 р. Посвідчення №10482.
>
Д иректор Козар О.В.. головний інженер Мазур С.М.. начальник дільниці Плескановсь
кий Я.О. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.001.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №374 від
03.12.2018 р. Посвідчення №10294. №10295. №10296.
>
Директор Козар О.В.. головний інженер Мазур С.М.. начальник дільниці Плескановсь
кий Я.О. пройттітти навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства
про охорону праці: ПБЕЕС. ПТЕЕС, ППБ, V група з електробезпеки до та понад 1000 В. Випис
ка з протоколу №386 від 07.12.2018 р. Посвідчення №10631. №10632, №10633.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Ня пі ттприємстві у відповідності до вимог ст. 15 ЗУ «Про охорону праці» наказом №ОП-1
від 06.09.18 р. переглянута служба охорони праці. Функції служби охорони праці підприємства
покладаються на головного інженера Мазура Сергія Миколайовича_________________________
наявністю служби охорони праці,

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування Лебідь A.B. - Національна гірнича
академія України за кваліфікацією - інженер-електромеханік. Диплом HP №16086528 від
29.06.2001 р.
Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж Онипченко О.І. —Машинобудівний
коледж Дніпропетровського державного університету за кваліфікацією - електромеханік. Дип
лом HP №10611965 від 05.07.1998 р.
Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі Ше
вцов М.В. - Національний гірничий університет за кваліфікацією - фахівець в галузі електроте
хніки. Диплом В17 №139660 від 03.07.2017 р.
Електромонтажник-налагоджувальник Опришенко В.В. - Коледж електрифікації Дніпропет
ровського державного аграрного університету за кваліфікацією - технік-електрик. Диплом HP
№32190683 від 29.06.2007 р.
Ня пі ттприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», перегляну
то, затверджено та введено в дію:
- Положення про службу охорони праці (наказом №ОП-2 від 06.09.2018 р.);
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
(наказом №ОП-2 від 06.09.2018 р.)

з

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функ
ціонування системи охорони ттрапі на підприємстві, наказом №ОП-2 від 06.09.2018 р. перегля
нуто. затверджено та введено в дію:
- Положення про систему управління охороною праці (СУОЩ.
Система управління охороною праці (СУОЩ на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальними особами за ведення:
«Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань».
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»,
«Журнал огляду риштувань підмостей»,
«Журнал протоколів перевірки знань»,
«Журнал обліку видачі наряд-допусків».
«Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань»,
«Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313», призначено голов
ного інженера Мазур С.М.
Наказом №Я-1 від 05.10.2018 р. затверджено та введено в дію систему управління якістю вико
нання будівельно-монтажних робіт, яка відповідає нормам та положенням ДСТУ-ISO 9000-2001
Наказом №ОП-6 від 19.09.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за
професіями та видами робіт.
Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знань, що підтверджується
протоколами від 11.12.2018р. №№01. 02, комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ
«АКСІТЕХ»: (Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов‘язкове державне соціа
льне страхування». «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них норма
тивно-правових актів з охорони праці в обсязі виконуваних робіт, інструкцій з охорони праці за
професіями та видами робіт, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроус
тановок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил по
жежної безпеки, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»1відповідні інструктажі з охорони праці. Наказом №ОП-6 від 19.09.2018 р. переглянуті, за
тверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт: Інструкція
вступного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки: Інструкція з пожежної безпеки: Ін
струкція з ОП по наданню першої допомоги при нещасних випадках, Інструкція з ОП при вико
нанні робіт на висоті: Інструкція з ОП при виконанні робіт на драбинах: Інструкція з ОП при
виконанні робіт в діючих електроустановках; Інструкція з ОП для електромонтажника силових
мереж та електроустаткування. Інструкція з ОП для електромонтажника-налагоджувальника.
Інструкція з ОП для електромонтера-лінійника з монтажу повітряних ліній високої напруги й
контактної мережі._______ _______________ _____________ __________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від 03.12.2018р. В
наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що викорис
товується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуа
тації на: пояси запобіжні безлямочні зі стропом- 2 одиниці, драбина універсальна Світязь
Зх9сх.).
Для виконання заявлених робіт на підприємстві мається в наявності наступне обладнання:
- Автогідропідіймач ВС-22 (договір «Послуг спеціалізованої техніки» №ДОСТ-Р9 від
01.09.2018 р„ з ТОВ «УМБ№11К». м. Дніпро, узвіз Селянський, буд. За).
- Драбина універсальна Світязь Зх9сх.
- Набір діелектричного інструменту Pro'sKit РК-2802.
- Набір інструменту (1000V) - 8 один.
- Набір діелектричних викруток - 5 один.
- Акумуляторний дриль-шуруповерт Дніпро-М АДЛ-1215.
- Кліщі струмові UNI-T UTM 1216 (дата останньої повірки 07/2018).
- Пояс запобіжний безлямковий - 2 один.
- Електропаяльники - 2 один.
- Ножиці для металу електричні - 2 один.
- Вимірювач опору ізолятгії IJT513A (дата останньої повірки 07/2018).
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Кутова шліфувальна машинка Makita.
Монтажні кігті (лази) - 1 комплект.
Ключі рожкові - 2 комплекти.
Мультиметр цифровий Amprobe 37XR-A (дата останньої повірки 07/2018).
Цифровий осцилограф RIGOL PS 1022С (дата останньої повірки 07/2018).
Рулетка вимірювальна металева 5 м - 2 один.
Бензогенератор бензиновий Sadko GPS 3000

Послуги електротехнічної лабораторії здійснює ТОВ «Центр протипожежних послуг
«ДІЯ» (свідоцтво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія» № ПЧ 07-0/2320-2017, чин
не до 10.03.2020 р \ у відповідності до договору №0108-18-08 від 01.08.2018 р.
У відповідності до НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засо
бів». основні та додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках до та вище
1000 В пройшли випробування підвищеною напругою в Електротехнічній лабораторії ТОВ
«Центр протипожежних послуг «ДІЯ» (свідоцтво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія»№ П Ч 07-0/2320-2017, чинне до 10.03.2020p.).
Обладнання та устатковання для виконання робіт на висоті (пояси запобіжні безлямочні
зі стропом- 2 одиниці, драбина універсальна Світязь Зх9сх.) пройшли випробування статичним
та динамічним навантаженням комісією підприємства - акт від 04.12.2018 р.
Працівники TOB «АКСІТЕХ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захи
сту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення пра
цівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та прово
диться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до
документів______з
експлуатації______виробни
вимог
законодавства______та
ків.____________________________________
засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових
актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ, СОУ, СТП тощо), будівельних норм і правил
(СНиП, ЛБН. ВСН, ВБН тощо) та технічної документації Підприємства складає понад 20 ви
дань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд поповнюється, збері
гається та актуалізується.
Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки
та охорони праці (Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05
Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроуста
новок споживачів. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спе
ціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 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 0.00-4.09-07 Типове
положення про комісію з питань охорони праці підприємства, НПАОП 0.00-4.15-98 Положення
про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвер
дження власником нормативних актів, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні
відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, та інші.__________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази

На підприємстві організовано і проводиться попередній (при прийнятті на роботу) та пе
ріодичний (на протязі трудової діяльності) медичні огляди працівників. Заключний акт за ре
зультатами періодичного медичного огляду працівників підприємства від 29.10.2018 р. КЗ
«Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8».
Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКСІТЕХ», Ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспе
кції України №64-JI від 31.10.2018 р. на здійснення господарської діяльності з будівництва
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значни
ми наслідками.
При прийомі працівників на роботу у ТОВ «АКСІТЕХ» проводиться під розписку ознайо
млення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих фа
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кторів, 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 ро
біт підвищеної небезпеки. Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників
забезпечують додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової
безпеки під час виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки.
навчально-методичного забезпечення)

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

Примітки:

_____ 2018 р. №

________

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

