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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОЙ-АЛЬЯНС»,_______________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ЖОВТНЕВИЙ,
телефаксу, адреса електронної пошти;

будинок 17. Код ЄДРПОУ 33421695___________________________________________________
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта. 

Директор ТОВ БК «СТРОЙ-АЛЬЯНС», Дрешпак Олег Георгійович
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

Телефон: (056) 788-08-51; e-mail: sa2005.dnepr@gmail.com
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області та об’єктах Замовника 
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: 
дані щодо договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

(найменування страхової компанії, 

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутні.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
добровільний аудит з охорони праці не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я, Дретттпак Олег Георгійович, директор ТОВ БК «СТРОЙ-АЛЬЯНС»,
(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: 
а саме:
L Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах.__________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної
2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
підземних комунікацій.______________________________________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
3. Роботи верхолазні._______ _________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
4. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (пропан, кисень, аргон).

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
5. Зварювальні роботи.
Кількість робочих місць -  7. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  7.
Кількість будівель і споруд -  1, кількість цехів (виробничих підрозділів) -  1.
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Інші відомості директор Дрешпак Олег Георгійович (перевірка знань комісією
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно- 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол Дочірнього 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» №115/4.6/2018 від 04 червня 2018 року;
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області «Правил
безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В 2.5-20-2001
«Газопостачання», протокол ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» №2407 від
20 листопада 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87, протокол ТОВ «Учбовий комбінат
«ДНІПРОБУД» №353 від 20 квітня 2017 року; перевірка знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол Дочірнього підприємства
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ «УКРБУД» №1570 від 14 грудня 2018 року).
Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання робіт на висоті та верхолазних робіт, відповідно 
до наказу №11-18/ОП від 01 листопада 2018 року призначено начальника будівельно- 
монтажної дільниці Верпету Павла Миколайовича (перевірка знань комісією Головного 
управтііння Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів 
з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол Дочірнього підприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «УКРБУД» №1548 від 07 грудня 2018 року; перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол Дочірнього підприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «УКРБУД» №1395 від 21 листопада 2018 року).
На підприємстві працюють верхолази:

-  Вельма Андрій Вадимович (посвідчення верхолаза №0891 від 21 червня 2017 року. 
Протокол періодичної перевірки знань №088-1 від 21.05.2018р. ТОВ «УК 
СПЕКТР»);

-  Слободян Сергій Сергійович (посвідчення верхолаза №0893 від 21 червня 2017 
року. Протокол періодичної перевірки знань №088-1 від 21.05.2018р. ТОВ «УК 
СПЕКТР»).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним 
газом, відповідно до наказу №12-18/ОП від 01 листопада 2018 року призначено майстра 
Савчука Костянтина Миколайовича (перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в



обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»
№223 від 21 березня 2017 року; перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. протокол ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» №353 від 20 квітня 2017 року).
Підприємство має договір №512 від 21 грудня 2018 року з ПрАТ «Лінде Газ Україна» на 
постачання стисненого, зрідженого та інертного газу (пропан, кисень технічний та аргон). 
Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають 
їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з 
негорючих матеріалів.
Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в 
спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків. 
зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1.5 м. 
а клапани закриті запобіжними ковпаками.
Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання зварювальних робіт, відповідно до наказу №16- 
18/ОП від 02 листопада 2018 року призначено начальника будівельно-монтажної дільниці 
Верпету Павла Миколайовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі 
загального курсу «Охорона праці». протокол Дочірнього підприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «УКРБУД» №1548 від 07 грудня 2018 року; перевірка знань «Правил 
пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014. протокол ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» №162 від 01 березня 2017 року).
Ня підприємстві працює атестований зварник Лавриненко Юрій Юрійович (посвідчення 
зварника №123-ДН-58 від 06 червня 2017 року, чинне до 06 червня 2019 року).
Особою, відповідальною за безпечне проведення земельних робіт та дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час роботи в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, відповідно до наказу №17-18/ОП від 01 листопада 2018 
року призначено майстра Савчука Костянтина Миколайовича (перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно- 
правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» №223 від 21 березня 2017 року; перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області «Правил безпеки систем 
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол 
ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» №2407 від 20 листопада 2018 року).
За наказом №4-18/ОП від 01 листопада 2018 року на підприємстві створено служба 
охорони праці в кількості однієї особи -  інженера з охорони праці. Обов’язки інженера з 
охорони праці, згідно наказу №4-18/ОП від 01 листопада 2018 року, директор 
підприємства покладає на себе.
Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці (СУОП). 
Розроблені та введені в дію наказом №7-18/ОП від 01 листопада 2018 року інструкції з 
охорони праці, у тому числі:
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-  інструкція з охорони праці №7 при виконанні робіт на висоті;
-  інструкція з охорони праці №8 для персоналу, який обслуговує посудини, що працюють 
під тиском;
-  інструкція з охорони праці №10 при виконанні земляних робіт;
-  інструкція з охорони праці №11 при роботах в замкнених просторах;
-  інструкція з охорони праці №12 для газозварювальника;
-  інструкція з охорони праці №14 для робітників, що виконують верхолазні роботи. 
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ БК «СТРОЙ- 
АЛЬЯНС». яке введено в дію наказом №5-18/ОП від 01 листопада 2018 року. Вступний 
інструктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, 
повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами 
відповідно по законодавства з питань охорони праці на своїх дільницях. Розроблені 
програми навчання та білети для перевірки знань.
Наказом №6-18/ОП від 01 листопада 2018 року створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці в складі: голови комісії директора Дрешпака Олега Георгійовича 
(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», 
протокол Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» №115/4.6/2018 від 04 червня 
2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2.5-20- 
2001 «Газопостачання», протокол ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» №2407 
від 20 листопада 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. протокол ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» №353 від 20 квітня 2017 року; перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол Дочірнього підприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «УКРБУД» №1570 від 14 грудня 2018 року) і членів комісії: начальника 
будівельно-монтажної дільниці Верпети Павла Миколайовича (перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно- 
правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол Дочірнього 
підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» №1548 від 07 грудня 2018 року; перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області «Правил безпеки систем 
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол 
ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» №2407 від 20 листопада 2018 року; 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
«Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 
0.00-1.59-87. протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №353 від 20 квітня 2017 
року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській



області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, 
протокол Дочірнього пі ттприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» №1395 від 21 листопада 
2018 року) і майстра Савчука Костянтина Миколайовича (перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно- 
правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» №223 від 21 березня 2017 року; перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області «Правил безпеки систем 
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол 
ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» №2407 від 20 листопада 2018 року; 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
«Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 
0.00-1.59-87, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №353 від 20 квітня 2017 
року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, 
протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №268 від 30 березня 2017 року). 
Працівники пі яприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони 
праці в повному обсязі комісією підприємства:
-  протокол №1 від 10.12.2018р. перевірки знання Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про 
об’єкти піятчитттеної небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених 
наказом №7-18/ОП від 10.12.2018р. (6 осіб);
-  протокол №2 від 10.12.2018р. перевірки знань Законів України при роботі на висоті 
згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07, прийнятих по ним нормативно-правових актів та 
інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №7-18/ОП від 10.12.2018р. (6 осіб);
-  протокол №5 від 10.12.2018р. перевірки знання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки 
систем газопостачання».ДБН В 2,5-20-2001 «Газопостачання» (2 особи);
-  протокол №6 від 10.12.2018р. перевірки знання «Правил будови і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 та інструкції з охорони праці, 
затвердженої наказом №7-18/ОП від 10.12.2018р. (1 особа).
Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені програми 
навчання, білети перевірки знань.
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності 
журнали з охорони праці:
-  Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з 
Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313 
працівникам та службовцям, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно- 
будівельних роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших 313 працівникам загальних професій різних галузей промисловості:

-  протигаз шланговий ПШ-1 -  2 од.;
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-  пояс запобіжний зі стропом з металевого ланцюга ПБ-1;
-  пояс запобіжний без стропу ПБ;
-  підмості пересувні збірно-розбірні «Малютка-2»;
-  підмості пересувні збірно-розбірні «Атлант» -  2 од.;
-  мотузки.
Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 

занесенням в відповідні журнали, які передбачені Правилами охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (запобіжний пояс типу ПБ-1 №077773, 
пояс запобіжний типу ПБ №077401; підмості пересувні збірно-розбірні «Малютка-2», 
підмості пересувні збірно-розбірні «Атлант» (2 од.). Дата останнього випробування 12 
грудня 2018 року).
Працівники ТОВ БК «СТРОЙ-АЛБЯНС», забезпеченні нормативно-правовими актами з 
охорони праці, навчально-методичним забезпеченням і експлуатаційною документацією. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки, вимогам ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП 
0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», НПАОП 0.00-159-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском.
Підприємство орендує складське приміщення за договором №1-18/А від 02 січня 2018 
року з ФОП Крачковська А.О. загальною площею 35 м2. яке розташоване за адресою: м. 
Дніпро, вул. Авіаційна, буд. 39.
В наявності техніка та обладнання:

-  апарат високого тиску без підігріву води HD 1090;
-  повітряний компресор Forte ZA65-50/100;
-  вібратори електричні глибинні ручні з гнучким валом ЭПК -  3 од.;
-  бетонозмішувач -  2 од.;
-  пересувна збірно-розбірна вишка «Атлант»;
-  підмості пересувні збірно-розбірні «Атлант»;
-  підмості пересувні збірно-розбірні « Малютка-2»;
-  інвертор зварювальний ММА ZX7 200;
-  трансформатор однопостовий для ручного дугового зварювання TOP-35QY;
-  зварювальний апарат Кентавр СВ-250С;
-  газова горілка Торех;
-  редуктор тиску (пропановий) РДСГ 2-1,2
-  редуктор високого тиску (кисневий) РК-70;
-  автоматичний нівелір TOPCON AT-G6;
-  пояс запобіжний зі стропом з металевого ланцюга ПБ-1 ;
-  пояс запобіжний без стропу ПБ;
-  дриль ударна Makita HP 1640;
-  перфоратор Makita HR 2470;
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-  різак для ручної різки;
-  сигналізатор загазованості ЗОНД-1-57 (свідоцтво про повірку № 06/1/15251 від 

21.03.2018р.).
Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків, згідно 
Положення про застосування нарядів-допусків, яке затверджене наказом №5-18/ОП від 01 
листопада 2018 року. Наряд-допуск оформлює майстер Савчук Костянтин Миколайович, 
п і д п и с у є  та вилає, згідно з наказом №8-18 від 01 листопада 2018 року, начальник 
будівельної дільниці Верпета Павло Миколайович. Особою, що допускає до виконання 
робіт підвищеної небезпеки, є майстер Савчук Костянтин Миколайович.
Пі пприємство має комплект НПАОП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Наказом 
№13-18/ОП від 02.11.2018р. директор підприємства Дрешпак Олег Георгійович покладає 
на себе відповідальність за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну 
документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН. 
СНиП. ДСТУ. ГОСТ). а також забезпечення виробництва експлуатаційною

—— (підпис)

20/^ь.

документацією.
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, 
плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.

О.Г. Дрешпак 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області ^ 2 ^  20_^5^.
№ Л Я ? )

~СГ

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, устаткування 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.


