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Відомості про роботодавця Приватне підприємство «Стройавтосервіс»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

4 9 0 0 0 м. Дніпро, вул. Панікахи буд.2, корп. 13, прим. 6 0 1 , Код згідно з ЄДРПОУ
3 5 1 6 3 7 4 7 , Директор: Курочкін Петро Володимирович,___________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Телефон: (0 5 6 ) 7 4 9 -6 9 -0 6 . dnepr.sas@ qm ail.com ____________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

__________ згідно договорів підряду на території України____________________________
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: договір не укладався
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Курочкін Петро Володимирович_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

________________________________________ _

______________________________________________________________________________________________ і

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: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра___________
(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

Кількість робочих місць — 50, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 15
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель
І СПОРУД (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, ДІЛЬНИЦЬ,
структурних підрозділів) - 5________________________________________________
КІЛЬКІСТЬ

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Протоколи та посвідчення що підтверджують навченість керівників та

посадових осіб з нормативно-правових актив з охорони праці у навчальному закладі,
що має відповідну ліцензію: ____________________________________________________

Всі посадові особи пройшли перевірку знань у Головному управлінні Держпраці у
Дніпропетровській області згідно наказу №68 від 21.03.2018р._________ ____________
Директор Курочкін Петро Володимирович пройшов в ТОВ «УКК Профі Лайн»
навчання з питань охорони праці: Основні положення Закону України «Про охорону
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок з
іншими Законами України, «Законодавство України про працю» та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів (посвідчення №10823 від 10.12.18р.,
витяг з протоколу №291/4.5/2018).________________________________________________
Головний інженер Плюйко Сергій Володимирович пройшов в ТОВ «УКК Профі
Лайн» навчання з питань охорони праці: Основні положення Закону України «Про
охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та
взаємозв’язок з іншими Законами України, «Законодавство України про працю» та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (посвідчення №10824 від
10.12.18р., витяг з протоколу №291/4.5/2018)_______________________________________
Начальник будівельної дільниці Хиря Євген Володимирович пройшов в ТОВ
«Учбовий Комбінат «Дніпробуд» навчання з питань охорони праці: Закони України
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,
«Про об’єкти підвищеної небезпеки" та прийнятих відповідно до правових актів
(посвідчення №13095 від 15.11.18р., витяг з протоколу №1317)_____________________
Директор Курочкін Петро Володимирович пройшов навчання в ТОВ "УКК Профі
Лайн" з питань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП
0.00-1.15-07 (посвідчення №08986 від 05.11.18р., витяг з протоколу №329).
Головний інженер Плюйко С. В. пройшов навчання в ТОВ "УКК Профі Лайн" з
питань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.1507 (посвідчення №08987 від 05.11.18р., витяг з протоколу №329).____________________
Начальник будівельної дільниці Хиря Є. В. пройшов навчання в ТОВ "УКК Профі
Лайн" з питань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП
0.00-1.15-07 (посвідчення №09670 від 15.11.18р., витяг з протоколу №352).___________
Директор Курочкін П.В. пройшов навчання в ТОВ «УКК Профі Лайн» з питань
«Правила пожежної безпеки в Україні» затверджених наказом МВС від 30.12.2014р.за
№1417, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.03.2015р.за №252/26697:
Кодекс цивільного захисту України ВВР, 2013, №34-35, ст.458; постанова КМУ від
26.06.2013р.№444 (посвідчення №10125 від 26.11.18р., витяг з протоколу №368).
_______ Головний інженер Плюйко С. В. пройшов навчання в ТОВ «УКК Профі Лайн»
з питань «Правила пожежної безпеки в Україні» затверджених наказом МВС від
30.12.2014р.за №1417, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України
05.03.2015р.за №252/26697: Кодекс цивільного захисту України ВВР, 2013, №34-35,
ст.458: постанова КМУ від 26.06.2013р.№444 (посвідчення №10126 від 26.11.18р.,
витяг з протоколу №368)____________________________________________________
Начальник будівельної дільниці Хиря Є. В. пройшов навчання в ТОВ «УКК Профі
Лайн» з питань «Пожежно-технічний мінімум» затверджений наказом МВС від
30.12.2014р. за №1417, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України
05.03.2015р.за №252/26697: Кодекс цивільного захисту України ВВР, 2013, №34-35,
ст.458: постанова КМУ від 26.06.201 Зр.№444 (посвідчення №09436 від 08.11.18р., витяг
з протоколу №343)_______________________________________________________________
Директор Курочкін Петро Володимирович пройшов навчання в ТОВ «УКК Профі
Лайн» з і" 'тань «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-1.71-13: Глава III (п.1.1-4.14) (посвідчення №09175 від 07.11.18р.. витяг з
протоколу №335)________________________________________________________________
Голов т-тий інженер Плюйко Сергій Володимирович пройшов навчання в ТОВ
«УКК 1! прфі Лайн» з питань «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та

пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13; Глава III (п.1.1-4.14) (посвідчення №09176 від
07.11.18р., витяг з протоколу №335)_______________________________________________
Начальник будівельної дільниці Хиря Євген Володимирович пройшов навчання в
ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» з питань «Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13; Глава III (п. 1.1 -4.14)
(посвідчення №09219 від 07.11.18р.. витяг з протоколу №337)_______________________
Директор Курочкін Петро Володимирович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий
Комбінат «Дніпробуд» з питань «Законодавство про охорону праці». «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки
України» (розділ 4,п.1) (посвідчення №12656 від 09.11.18р., витяг з протоколу №1282).
Група 5 з електробезпеки._______________________________________________________ _
Головний інженер Плюйко Сергій Володимирович пройшов навчання в ТОВ
«Учбовий Комбінат «Дніпробуд» з питань «Законодавство про охорону праці»,
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98,
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної
безпеки України» (розділ 4,п.1) (посвідчення №12657 від 09.11.18р., витяг з протоколу
№1282). Група 5 з електробезпеки. ______________________________________________
Начальник будівельної дільниці Хиря Євген Володимирович пройшов навчання в
ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» з питань «Законодавство про охорону праці»,
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98,
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної
безпеки України» (розділ 4,п.1) (посвідчення №12658 від 09.11.18р., витяг з протоколу
№1282). Група 5 з електробезпеки.___________________ ____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Протоколи та посвідчення що підтверджують навченість з відповідних
спеціальностей робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки:
Електромонтажник Дяченко Андрій Володимирович пройшов навчання в
учбовому закладі «Професійно-технічне училище №37 с.м.т.Теплика Вінницької обл.»
та отримав професію електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання
с/г виробництва III розряду (диплом ДД ВН №008197 від 22 червня 2007р.)
Електромонтажник Дяченко A.B. пройшов навчання в ТОВ "Учбовий Комбінат
«Дніпробуд" з питань «Правила охорони праці при виконанні робот на висоті» НПАОП
0.00-1.15-07 (посвідчення №13381 від 13.11.18р.. витяг з п р о т о к о л у №1297).
Електромонтажник Дяченко Володимир Володимирович пройшов навчання в
учбовому закладі «Професійно-технічне училище №37 с.м.т.Теплика Вінницької обл.»
та отримав професію електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання
с/г виробництва III р о з р я д у (диплом ДД ВК №008437 від 22 червня 2009р.)
Електромонтажник Дяченко Володимир Володимирович пройшов навчання в ТОВ
"Учбовий Комбінат «Дніпробуд" з питань «Правила охорони праці при виконанні
робот на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (посвідчення №13382 від 13.11.18р.. витяг з
протоколу №1297).
Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки: Наказом № 12/11-18-1 від 12.11.18р. призначений відповідальним
за організацію та безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки на висоті начальник
будівельної дільниці Хиря Євген Володимирович.
Відповідальність за виконання функцій служби охорони праці, пожарну безпеку,
електробезпеку покладено на начальника будівельної дільниці Хирю Євгена
Володимировича за наказом №12/11-18-2 від 12.11.18р.
Наказом № 10/09/18-ОП від 10.09.2018р.на підприємстві створена комісія по
перевірці знань з питань охорони праці у кількості трьох фахівців - директор Курочкін

Петро Володимирович, головний інженер Плюйко Сергій Володимирович, начальник
будівельної дільниці Хиря Євген Володимирович.
На підприємстві, згідно наказу № 03/11 від 01.11.2011р. (переглянутий
10.09.2018р. №10/09/18-ОП), затверджені Положення:______________________________
- Про систему управління охороною праці:____________________________________
- Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці:
- Про енергетичну службу:
____________________________________________
- Про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної
небезпеки._____________________________ _____________________________________ _ _
наявністю служби охорони праці,

Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці.
Розроблена та діє інструкція № 5 з охорони праці під час виконання робіт підвищеної
небезпеки: Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, затверджена директором
ПП «Стройавтосервіс», наказ № 10/09/18-ОП від 10.09.2018р.
_______ 3 метою систематизації, чіткого визначення і раціонального розподілу
обов’язків між працівниками, підвищення відповідальності працівників за доручену
ділянку роботи, на підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці і
посадові інструкції за наказом №01/11 -2/18 від 01.11.18р._____
_______ Всі працівники дільниць пройшли навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі, згідно програми вступного інструктажу з питань охорони праці (правил,
норм і інструкцій з охорони праці). Вступний інструктаж з питань охорони праці
проводиться в кабінеті з охорони праці тривалістю 1 година відповідно до професій,
первинні, повторні та позапланові інструктажі проводяться відповідними особами, з
дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці на своїх ділянках. Наказом
від 10.09.18р. № 10/09-18-ОП назначені відповідальні для перевірки знань з охорони
праці.______________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності експлуатаційна документація. На електроінструмент:
углова шліфовальна машина, дріль, перфоратор та шуруповерт є в наявності всі
паспорти. Пересувна сбірно-розбірна вишка «Атлант» з робочою площадкою 1,2x2,0м
висотою до 21м. Є в наявності технічний паспорт, інструкція по застосуванню, ТУ У
В.2.8-28.1-35976174-004:2017, Сертифікат ЦА1.182.0011749-17. Дата виготовлення
вишки №1- 10.04.2018 р ., заводський № АТ 7308401100418. Дата виготовлення вишки
№2- 10.04.2018р.. заводський № АТ 7308402100418.
експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі по
нормам безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту: каски, захисні окуляри, рукавиці брезентові. Засобам
індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування з занесенням у
відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної роботи з інструментом та
пристроями.
Копії паспортів устаткування підвищеної небезпеки, протоколи перевірки
технічного стану обладнання виконані підприємствами, що мають відповідні дозволи
на виконання робіт на висоті:
Ремені безпеки для захисту від падіння з висоти та утримання 1ПЛ-К (Промсиз,
ДСТУ ЕК 358:2001, ДСТУ ЕМ 361:2001 ): №000257 випробуваний 27 вересня 2018р. та
№000112 випробуваний 27 вересня 2018р.
засобів індивідуального захисту,

Працівники ПП «Стройавтосервіс» забезпечені нормативно-правовими актами
з охорони праці та навчально-методичною базою:

• Закон України «Про охорону праці»,
• НПАОП
40.1-1.21-98
Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів
• НПАОП 0.00-1.15-07 - Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті,
• Положення про розслідування нещасних випадків,
• Положення про проведення навчання і перевірку знань.
Навчально-методичне забезпечення: програма навчання, тестові
завдання, питання в усній формі.
Кабінет з охорони праці забезпечений плакатами, стендами,
компьютером.
М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства України
з охорони праці, експлуатаційна документація в наявності.
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Примітки: 1. Фізична осо ба — 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) м аш ин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер облікової картки платника податків не
зазначається фізичними особ ам и, які через свої релігійні переконання
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.” .

