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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про  роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРА-БУД»

для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, м.Дніпро. вул.Січеславська Набережна, 15 А

місцезнаходження

41941762
код згідно з ЄДРПОУ

43.39 Інші роботи із завершення будівництва
КВЕД

директор Л укін  А ндрій  В алерійович
тел./факс: 095-6-000-711. e-mail: centrbyd2018@gmail.com

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти

за договорами в межах Дніпропетровської області.
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 КМУ від 16.08.2002 №1788 на ТОВ «ЦЕНТРА-БУД» 
страхування не проводиться тому що підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки.

найменування страхової компанії, 
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Аудит не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я. Лукін Андрій Валерійович -  директор ТОВ «ЦЕНГРА-БУД» цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки, а саме:

роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (п.6 додатку 6 до «П орядку...»): 
роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8 додатку 6 до 
«П орядку...»);
земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій (п.9 додатку 6 до «П орядку...»); 
роботи верхолазні (п.14 додатку 6 до «П орядку...»):
зберігання балонів із стисненими, зрідженими газами (п.18 додатку 6 до 
«П орядку...»);
зварювальні роботи (п. 19 додатку 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

На підприємстві працює 15 робітників з них 10 робітників виконує зазначені роботи 
підвищеної небезпеки. Роботи виконують кваліфіковані робітники, мають відповідні 
кваліфікаційні посвідчення: ізолювальника, бетоняра, арматурника, стропальника, муляра, 
покрівельника, монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, 
електрогазозварника.

mailto:centrbyd2018@gmail.com


Підприємство має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області.

кількість робочих місць, у тому ЧИ СЛІ тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Підприємство володіє приміщенням офісу, який розташований за місцем реєстрації. Будівельна 
бригада постійного місця виконання робіт не має. Роботи виконуються за договорами на

об’єктах замовників.
кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Згідно вимог ст.13 Закону України «Про охорону праці» на ТОВ «ЦЕНТРА-БУД» згідно 

наказу від 12.02.2018 №5/1 створена служба з охорони праці, яка за сумісництвом функціонує в 
особі головного виконроба Кондратьєва Ю.Ю.

Наказом від 13.04.2018 № 27 відповідальною особою за безпечну експлуатацію 
електрогосподарства, електроінструменту призначено виконроба Ангелова О.О.

Наказом від 20.08.2018 №38/1 відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
посудин, що працюють під тиском призначено виконроба Ангелова О.О.

Наказом від 17.04.2018 №33 відповідальною особою за безпечне та якісне виконання 
будівельних, монтажних, ремонтних робіт, безпечне виконання робіт в замкнутому просторі, 
безпечне виконання робіт на висоті, за справний технічний справний стан та безпечну 
експлуатацію обладнання для газополум’яної обробки металів, електрозварювального 
обладнання, безпечне проведення вогневих робіт, застосування заходів індивідуального захисту 
призначено виконроба Ангелова О.О.

Наказом від 17.04.2018 №33 відповідальність за видачу нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки призначено головного виконроба Кондратьєва Ю.Ю.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки;

На ТОВ «ЦЕНТРА-БУД» наказом від 12.02.2018 № 5/1створена служба з охорони праці, 
наказом від 24.04.2018 № 49 затверджено положення про службу охорони праці; положення про 
СУОП.

наявністю служби охорони праці,

ТОВ «ЦЕНТРА-БУД» розроблені та затверджені наказом від 24.05.2018 №50 інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт:

№1 вступного інструктажу:
№2 з пожежної безпеки;
№3 з охорони праці при експлуатації балонів;
№ 4 з охорони праці при’для газозварника;
№5 з охорони праці для електрозварника;
№ 6 з охорони праці для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій;
№ 7 з охорони праці для маляра;
№8 з охорони праці для муляра;
№9 з охорони праці для штукатура;
№ 10 з охорони праці для бетоняра;
№11 з охорони праці для арматурника;
№12 з охорони праці при експлуатації ручного електрифікованого інструмента;
№13 з охорони праці для стропальника;
№14 з охорони праці для ізолювальника;
№15 з охорони праці для підсобного робітника;
№ 16 для робітників, що виконують роботи з робочої платформи підйомника;
№17 з охорони праці при виконанні робіт на висоті;
№18 при виконанні земляних робіт;
№19 при виконанні робіт в замкнутому просторі.



Інструкції розроблені у відповідності до вимог до вимог НПАОП 0.00-4.15-98.
інструкцій

На підприємстві наказом від 05.04.2018 № 17 створена комісія з перевірки знань 
робітників з питань охорони праці, члени комісії мають наступні посвідчення про перевірку 
знань згідно вимог НПАОП:
Директор Лукін Андрій Валерійович має посвідчення:

- № 000-143-2018-13 - про проходження навчання і перевірки знань Законів і 
нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки, 
вибухонебезпечності виробництв і вибухозахисту, гігієни праці та виробничої 
санітарії, надання першої допомоги потерпілим, техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на виробництві. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці та 
промислова безпека у будівництві. Основні положення». НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
виданого TOB «НВК «Вектор» на підставі протоколу від 25.06.2018 №143-2018;

- № 89-2018-08 -  про проходження навчання та перевірки знань ПТЕ і ПБЕ 
електроустановок споживачів, виданого ТОВ «НВК «Вектор» від 25.06.2018, 
група електробезпеки IV, дата наступної перевірки знань не пізніше 25.06.2021.

Головний виконроб Кондратьєв Юрій Юрійович має посвідчення:
- № 000-143-2018-14 - про проходження навчання і перевірки знань Законів і 

нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки, 
вибухонебезпечності виробництв і вибухозахисту, гігієни праці та виробничої 
санітарії, надання першої допомоги потерпілим, техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на виробництві. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці та 
промислова безпека у будівництві. Основні положення», НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
виданого ТОВ «НВК «Вектор» на підставі протоколу від 25.06.2018 №143-2018;

- № 89-2018-09 -  про проходження навчання та перевірки знань ПТЕ і ПБЕ 
електроустановок споживачів, виданого ТОВ «НВК «Вектор» від 25.06.2018, 
група електробезпеки IV, дата наступної перевірки знань не пізніше 25.06.2021.

Виконроб Ангелов Олександр Олегович має посвідчення:
- № 000-143-2018-15 - про проходження навчання і перевірки знань Законів і 

нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки, 
вибухонебезпечності виробництв і вибухозахисту, гігієни праці та виробничої 
санітарії, надання першої допомоги потерпілим, техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на виробництві. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці та 
промислова безпека у будівництві. Основні положення». НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
виданого ТОВ «НВК «Вектор» на підставі протоколу від 25.06.2018 №143-2018;

- № 89-2018-10 -  про проходження навчання та перевірки знань ПТЕ і ПБЕ 
електроустановок споживачів, виданого ТОВ «НВК «Вектор» від 25.06.2018, 
група електробезпеки IV. дата наступної перевірки знань не пізніше 25.06.2021.

проведення навчання з питань охорони праці керівників

Наказом від 24.04.2018 № 49 затверджено «Положення про порядок проведення навчання 
та перевірці знань з питань охорони праці».



В наявності є протокол з перевірки знань робітників підприємства, які виконують роботи 
підвищеної небезпеки.

проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці робітників,

На підприємстві в наявності технічно-експлуатаційна документація, а саме паспорти 
приладів, електроінструментів, газоаналізатору, зварювального інвертора, засобів захисту, лісів 
стоїчних, інструкції з експлуатації.

експлуатаційна документація

Робітники ТОВ «ЦЕНТРА-БУД» забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту у відповідності до галузевих норм та НПАОП 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту»:

- костюми х/б; каски: рукавиці х/б;окуляри захисні: маска зварника; ліхтарі, в тому 
числі у вибухозахищеному виконанні: пояси запобіжні безлямкові типу ЗПЛ-К: 

пояси запобіжні лямкові типу ПБ; мотузка страхувальна та сигнальна; драбина 
дерев’яна; протигаз шланговий; газоаналізатор; чоботи гумові; черевики шкіряні. 

Наказом від 27.04.2018 №51/1 створені комісії з огляду та приймання в експлуатацію 
виробничого устаткування, спецодягу. 313. За результатами діяльності комісії складаються 
відповідні акти, виконуються записи у відповідних журналах.

На підприємстві ведеться журнал обліку журнал «Обліку та зберігання засобів захисту».
засоби індивідуального захисту

В ТОВ «ЦЕНТРА-БУД» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям та за видами робіт з перевірки 
знань робітників підприємства з питань охорони праці. Наказом від 24.04.2018 №49 затверджені 
та введені в дію нормативні документи з охорони праці, а саме:

• положення про службу охорони праці;
• положення про систему управління охороною праці на підприємстві;
• положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ох-рани праці;
• правила внутрішнього трудового розпорядку працівників;
• порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій;
• положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
• переліку робіт, що виконуються за нарядом-допуском;
• посадові інструкцій для інженерно-технічних робітників підприємства.

Маємо наглядні посібники, також є нормативно правові акти з охорони праці:

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-ХІ1 (зі 
змінами та доповненнями)

Правила пожежної безпеки в У країні 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

ГНАПБ А .01.001-2014 

НПАОП 0.00-8.24-05

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі НПАОП 0.03-8.06-94

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.01-08

Положення про порядок трудового і професійного навчання 
неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та 
важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-4.24-03 

НПАОП 0.00-4.15-98

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 

Правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями

НПАОП 0.00-1.15-07 

НПАОП 0.00-1.71-13

Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15



Правила безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, НПАОП 0.00-1.80-18 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15

Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства НПАОП 0.00-4.09-07

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.12-05

Газополум’яна обробка металів. Загальні вимоги безпеки НПАОП 28.5-7.37-86

Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС)

Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок

НПАОП 40.1-1.21-98 

НПАОП 40.1-1.32-01

Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення НПАОП 45.2-7.02-12

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій наказом від 21.05.2007 
№246 МОЗ із змінами 
внесеними наказом від 
14.02.2012 №107

Редуктори для газополу’яної обробки. Загальні технічні умови ДСТУ 13861-89. ССБТ

Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання 
будівельно-монтажних робіт. Технічні умови

ДСТУ БВ.2.8-43:201 1

Будівництво. Пояси запобіжні. Загальні технічні умови ДСТУ 12.4.089-86. ССБТ
іативно-правовоїта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

А.В. Л укін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів- господарювання у територіальному 
органі Держпраиі^'*’ 20^ ^ .

підприємець своїм підписоллЙадає згоду на обробку персональних даних з 
^летою забезпечення виконання виллог Порядку

’ видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
ллашин, 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.” .


