
.р а Тивиих поо уг , ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодав 

вимогам законодавства з питань охорони праці та гіромислов 

Щмг^/7, /я 

вимогам закрнодав 

Відомості до роботодавця: 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕФАНІЯ-ПЛЮС». 
2. Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності ЄДРПОУ - 41396260. 
3. Зареєстрований вид діяльності згідно КВЕД: 81.22 - інша діяльність з прибирання 

будинків і промислових об'єктів. 
4. Місцезнаходження суб'єкта господарської діяльності: м. Каховка, вул. Південна, 

буд. 6. 
5. Місце (адреса) виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки: на об'єктах 

замовників. 
6. Посада, прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, факс, електронна ^адреса 

керівника суб'єкта господарської діяльності: директор Скабеліна Тетяна Михайлівна , 
тел. +380509119962. 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 

Згідно з додатком 1 до «Порядку та правил проведення обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1788 від 16.08.2002 року, 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕФАНІЯ-ПЛЮС» не є об'єктом підвищеної 
небезпеки, тому обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності не підлягає. 

Я, Скабеліна Тетяна Михайлівна - директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «СТЕФАНІЯ-ПЛЮС» цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки: 

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки з отримання відповідного 
дозволу: 

- ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м, 
крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5м і більше над 
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, механічних підіймачів та 
будівельних підйомників. 

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм: 

На підприємстві (на момент складання декларації) працює 17 працівників, 7 осіб 
являються виконавцями робіт підвищеної небезпеки, а саме: 
- ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м, 
крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5м і більше над 
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу, механічних. підіймачів та 
будівельних ПІДЙОМНИКІВ. 

Кількість будівель і споруд (приміщень): , ^ 
На балансі Товариства з обмеженою відповідальністю /будівель 

і споруд немає. Всі виробничі підрозділи розташовані в оренд^з&ни^пр.и"?іще##і'?: 
Договір оренди нежитлових приміщень від 14.06.17 р. складений-,.1^ясФ(3]Й< <^Но"ві'ков 
Олександр Олександрович» (Орендодавець) та ТОВ «СТЕФАН^гЩ'|^ОС>> (()рЄндар). 



Інші відомості: 

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: 

Згідно ст.13 Закону України «Про охорону праці» відповідальний за стан умов 
та безпечну організацію праці в цілому по підприємству - директор Товариства з 
обмеженою відповідальністю «СТЕФАНІЯ-ПЛЮС» Скабеліна Тетяна Михайлівна. 
Відповідальна за стан умов та безпеку праці: 

Наказ №4-ОТ від 17.07.2017р. про призначення інженера з охорони праці Білоусову 
Ганну Георгіївну відповідальною за охорону праці. 

Наказ №4-ОТ від 17.07.2017р. про призначення бригадира підсобних робітників 
Ваіценка Геннадія Івановича відповідальною особою: за організацію і безпечне 
виконання робіт на висоті. 

Наявність служби охорони праці: ^ 
в Товаристві з обмеженою відповідальністю «СТЕФАНІЯ-ПЛЮС»: 

- наказ №1-ОТ від 17.07.2017р. про створення служби охорони праці; 
- наказ №2- ОТ від 17.07.2017р., про затвердження та введення в дію переліків та 

нормативних документів, в тому числі: «Положення про службу охорони праці», 
«Положення про систему управління охороною праці». 

- наказ №3-ОТ від 17.07.2017р. про затвердження та введення Системи керування 
охороною праці (надалі - СКОП) та покладення обов'язків по проведенню вступного 
інструктажу з охорони праці, протипожежної безпеки, електробезпеки на інженера з 
охорони праці Білоусову Г.Г. 

Інформація про інструкції: 
в Товаристві з обмеженою відповідальністю «СТЕФАНІЯ-ПЛЮС» розроблені, 

затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видам робіт, 
пов'язаних з підйомом на висоту: 

№ 
з/п 

Номер 
інструкції 

Найменування інструкції Номер наказу та дата 
введення інструкції 

1 2 3 4 
1 № 1-ОП Для підсобного робітника наказ № 8-ОП 

від 17.07.2017р. 
2 № 12-ОП Для прибиральника виробничих приміщень наказ № 8-ОП 

від 17.07.2017р. 
3 № 4-ОП Під час виконання робіт на висоті наказ № 8-ОП 

від 17.07.2017р. 
4 № 6-ОП 3 організації та безпечному виконанні робіт на 

залізничному та автомобільному транспорті 
наказ № 8-ОП 
від 17.07.2017р. 

5 № 7-ОП При роботах із застосуванням переносних 
дробин та дробинок 

наказ № 8-ОП 
від 17.07.2017р. 

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці 
керівників: 

в Товаристві з обмеженою відповідальністю «СТЕФАНІЯ-ПЛЮС» наказом № 2-
ОП від 17.07.2017р. затверджено «Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства». 

Керівник підприємства, інженер з охорони праці та бригадир проходять 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці нормативних документів з 
охорони праці Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності», 
«Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 



професійних захворювань і аварій на виробництві», «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті НПОАП 0.00-1.15-07 та інші в ДП «Миколаївський експертно-технічний 
центр», в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Херсонський навчально-
курсовий комбінат «Професіонал» та мають відповідні посвідчення, в ПАТ «Фірма 
Херсоноблагробуд» . 

№ 
п/п 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 

Посада № посвідчення, 
дата та 

№ протоколу 
про перевірку 

знань 

№ посвідчення, 
дата та 

№ протоколу 
про перевірку 

знань 

№ посвідчення, 
дата та 

№ протоколу 
про перевірку 

знань 

1 
Скабеліна 

Тетяна 
Михайлівна 

директор з питань охорони 
праці 

ХО №1525-04-17 
від 21.07.2017р. 

№ 155-1525 

Правил безпеки у 
виробництві олії 

методом пресування 
та екстракції 

ХО № 1521-13-17 
від 21.07.2017р. 

№ 151-1521 

Типової інструкції 3 
організації 

безпечного ведення 
газонебезпечних 

робіт 
ХО № 1527-04-17 
від 21.07.2017р. 

№ 160-1527 

2 

•"і 

Білоусова 
Ганна 

Георгіївна 

Інженер 3 
охорони 

праці 

3 питань охорони 
праці 

О № 0493 від 
06.05.2016р. 

№ 198-1 

Правил безпечної 
експлуатації 

електроустановок 
споживачів 
№ 1926 від 

20.11.2015р. 

Правил безпеки 
систем 

газопостачання, як 
член ПДК з охорони 

праці 
від 20.10.2014р. 

Пр №10 Г 
3 Ващенко 

Геннадій 
Іванович 

Бригадир 
підсобних 
робітників 

Правил охорони 
праці при виконанні 

робіт на висоті 
ХО № 1383-04-16 
Від 16.09.2016р. 

№ 153-1383 

Правил охорони 
праці під час робот 
з інструментами та 

пристроями, 
ПБЕЕС-п.6.7 

ХО № 1517-05-17 
від 23.06.17р. 
№ 145-1517 

В обсязі виробничої 
інструкції і 

інструкції з охорони 
праці за фахом, 
щодо безпечної 

експлуатації 
навантажувача 
ХО 1508-05-17 
від 09.06.2017р. 

№ 130-1508 

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
працівників: 

Бригадир підсобних робітників та виконавці робіт товариства з обмеженою 
відповідальністю «СТЕФАНІЯ-ПЛЮС» щороку проходять навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці та мають відповідні посвідчення. Допущені до роботи на висоті 5 
(п'ять) в тому числі бригадир підсобних робітників, протокол засідання комісії по 
перевірці знань з питань охорони праці ДП «Миколаївський експертно-технічний 
центр» (посвідчення ХО № 1383-03-16 від 16.09.2016р. протокол №153-1383 -Гришин 
С.В., посвідчення ХО № 1383-06-16 від 16.09.2016р. протокол №153-1383 - Медведєв 
С.В., посвідчення ХО № 1383-07-16 від 16.09.2016р. протокол №153-1383 - Гришаєв Д.С., 
посвідчення ХО № 1383-08-16 від 16.09.2016р. протокол №153-1383 - Борзикін О.Ю.). 

Експлуатаційна документація: 
в Товаристві з обмеженою відповідальністю «СТЕФАНІЯ-ПЛЮС» для виконання 

робіт на висоті застосовуються сертифіковані драбини, стрем'янки, запобіжні пояси 
мають сертифікати відповідності. Випробування драбин, запобіжних поясів проводиться 
комісією підприємства та підтверджено актами випробувань. 

Також на підприємстві один раз на три місяці проводиться огляд засобів захисту -
поясів запобіжних, касок захисних і т.ін. з фіксацією проведеного огляду в Журналах 
обліку та зберігання засобів захисту. 



Директор контролює вчасне проходження працівниками медичних, наркологічних та 
психіатричних оглядів. 

Забезпечення засобами індивідуального захисту: 
Всі працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЕФАНІЯ-ПЛЮС», які 

за нормами повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, забезпечені ними у повному обсязі, а саме: пояс лямковий (інв. №1, №2) - 4од.; 
стропи канатні на 2 карабіни - 2од., тканина брезентова - 1,5м, каска- 15од., захисні 
окуляри - 15од.; сигнальні жилети - 7од., ліхтар - Іод., рукавиці брезентові - 8од., 
рукавиці гумові - 8од. 

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 
забезпечення: 

в Товаристві з обмеженою відповідальністю «СТЕФАНІЯ-ПЛЮС» існує куточок 
охорони праці, який укомплектовано нормативно-правовими актами, технічною 
літературою, а саме: 

- Закон України "Про охорону праці". 
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-8.54-05. 
- Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі НПАОП 0.03-8.06-94. 
- Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, 

спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08 
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. 
- Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05. 
- Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04. 
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. 
- Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. 

П р а ^ ^ Я ^ щ ^ і і о ї безпеки в Україні НАГІБ А.01.001-2015. 

іання в декларації недостовірних даних попереджений 

Т.М. Скабеліна 
( І н і ц і а л і т а п р і з в и щ е ) 

^ « / Ь » 20 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у Головному 
Управлінні Держпраці у Херсонській області 

« П > а р п н і 20 /(&. /V Р м 

Начальник Головного Управління 
Держпраці у Херсонській області В.В. Берлим 

Примітка. Фізична особа-пщпригмсць проставля? печатку в разі її наявності 


