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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

mm

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«СТРОЙГРУПП». 49083, Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вулиця Аржанова, будинок 2
місцезнаходження,

________________________________ код ЄДРПОУ 41206023___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________ Директор Гужвенко Максим Валерійович_________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________________ тел. (097)310-70-10. e-mail: strovgrup07@ukr.net__________________________
номер телефону, 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;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області на об’єктах замовників___________
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 відсутній_________________________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії 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. Гужвенко Максим Валерійович. директор ТОВ «СТРОЙГРУПП»._____________
(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:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра:_______________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,_________
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах):_____________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

3. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій:
_________________________________________________________________________
4. Роботи верхолазні:______________________________________________________________________
5. Зварювальні роботи.____________________________________________________________________
6. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В._______________________________
Кількість робочих місць - 7. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик_________
кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

виникнення травм - 7. Кількість об’єктів і споруд - об’єкти замовника.________________
споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Функції служби охорони праці на підприємстві виконує інженер з охорони праці
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Іванов Ю.Ю. за сумісництвом (наказ від 21 грудня 2018 року № 7), який у встановленому порядку
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці.___________________ ____________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «СТРОЙГРУПП» функціонує Система
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

управління охороною праці (СУОП), затверджена наказом від 21 грудня 2018 року № 8._______
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена комісія з перевірки знань
працівників підприємства з питань охорони праці (наказ про створення комісії з перевірки знань
працівників з питань охорони праці від 08 січня 2019 року № 12).____________________________
Голова комісії:___________________________________________________________________________
-директор Гужвенко М.В.;________________________________________________________________
члени комісії:____________________________________________________________________________
- головний інженер Клименко В.В.;________________________________________________________
- начальник дільниці Зінченко В.В.:________________________________________________________
- інженер з охорони праці Іванов Ю.Ю.____________________________________________________
Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці ТОВ
«СТРОЙГРУПП» навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці в учбових
з а к л а д а х . ___________________________________________________________________________
Директор ТОВ «СТРОЙГРУПП» Гужвенко М.В.. головний інженер Клименко В.В..
начальник дільниці Зінченко В.В.. інженер з охорони праці Іванов Ю.Ю. пройшли навчання з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 12.12.2018 № 12/63).______________________________________________
______ Головний інженер Клименко В.В.. начальник дільниці Зінченко В.В.. інженер з охорони
праці Іванов Ю.Ю. пройшли навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 12.12.2018 № 12/47).______________________________________________
______ Головний інженер Клименко В.В.. начальник дільниці Зінченко В.В.. інженер з охорони
праці Іванов Ю.Ю. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 19.12.2018 № 12/82)._____________________________________________________
______ Головний інженер Клименко В.В.. начальник дільниці Зінченко В.В.. інженер з охорони
праці Іванов Ю.Ю. пройшли навчання з НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 12.12.2018 № 12/75)._____________________________
______ Головний інженер Клименко В.В.. начальник дільниці Зінченко В.В.. інженер з охорони
праці Іванов Ю.Ю. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання на висоті» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 12.12.2018 № 12/73)._____________________________________________________
______ Головний інженер Клименко В.В.. начальник дільниці Зінченко В.В.. інженер з охорони
праці Іванов Ю.Ю. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 12.12.2018 № 12/59)._____________________________

______ Головний інженер Клименко В.В., начальник дільниці Зінченко В.В., інженер з охорони
праці Іванов Ю.Ю. пройшли навчання з НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.
Охорона праці і промислова безпека у будівництві ЩБЩ» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.12.2018 № 12/102).____________________
______ Головний інженер Клименко В.В., начальник дільниці Зінченко В.В., інженер з охорони
праці Іванов Ю.Ю. пройшли навчання з Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та
організацій в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної
безпеки від 13.12.2018 № 184).
______ Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «СТРОЙГРУПП» розроблені та
затверджені нормативні акти про охорону праці, а саме:____________
- Положення про службу охорони праці;_______________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці:_____
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту:_________________________________________________
- Положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки, на які видається наряд-допуск;
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони
праці.____________________________________________________________________________________
______ Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань
о хорони праці та протипожежної безпеки» та «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці». Працівники проходять перевірку знань з питань охорони праці в обсязі
виконуваної ними роботи в комісії ТОВ «СТРОЙГРУПП» з перевірки знань з питань охорони
праці.__________________________________________________________________________ __________
______ Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій З ОХОРОНИ
праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, затверджені та введені
в дію наказом від 21 грудня 2018 року № 8 інструкції з охорони праці за професіями та по видам
робіт. Посадові інструкції посадових осіб затверджені наказом від 20 грудня 2018 року № 5.
______ Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці під
час виконання робіт на висоті та верхолазних робіт, відповідно до наказу від 11 січня 2019 року
№ 13 призначено начальника дільниці ЗінченкаВ.В._________________________________________
______ Працівники підприємства, заняті на виконанні робіт на висоті та верхолазних робіт.
пройшли перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 в комісії ТОВ «СТРОЙГРУПП» з перевірки знань
з питань охорони праці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
08 січня 2019 року № 1).___________________________________________________________________
______ Особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства, відповідно до наказу від 11
січня 2019 року № 14 призначено головного інженера Клименко В.В._________________________
______ На підприємстві є в наявності електротехнічний персонал: електрослюсар Дячук В.В.
(диплом HP № 4598795 від 15.01.2014. виданий Криворізьким професійним транспортнометалургійним ліцеєм), електрослюсар Бабенко A.B. (диплом HP № 29052457 від 30.06.2006,
виданий ПТУ № 29 м. Кривого Рогу), електромонтажник Драбчук М.О. (диплом Б № 972756.
виданий ПТУ № 18 м. Вознесенська), електромонтер Похил М.І. (посвідчення № 2068 від
11.02.2002. видане управлінням персоналу КДГМК «Криворіжсталь»). Електротехнічний персонал
підприємства пройшов перевірку знань з ПБЕЕС та ПТЕЕС в комісії підприємства.____________
______ Зварник Качуєвський A.B. пройшов навчання за професією «електрогазозварник» в ПТУ
№ 29 м. Кривого Рогу (диплом ЯБ № 022424 від 24.06.1997). та атестацію у відповідності до вимог
НПАОП 0.00-1.16-96 в ТОВ «АКВАПЛАСТ» (протокол засідання атестаційної комісії від
30.08.2017 № 17-10. посвідчення зварника № ДН-63/75-1780), допущений до ручного дугового
зварювання технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, трубопроводів пари та
гарячої води, посудин, що працюють під тиском, металевих конструкцій: (протокол засідання
атестаційної комісії від 13.12.2017 № 17-12. посвідчення зварника № ДН-75-1750). допущений до

ручного аргоно-дугового та механізованого зварювання в захисних газах парових та водогрійних
котлів.___________________________________________________________________________________
______ Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці під
час виконання робіт в замкнутих просторах, відповідно до наказу від 11 січня 2019 року № 15
призначено начальника дільниці Зінченка В.В.______________________________________________
______ Працівники, зайняті на виконанні робіт в замкнутих просторах, пройшли навчання та
перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» в комісії підприємства (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 08 січня 2019 року № 1г). допущені до виконання робіт в замкнутих
просторах._______________________________________________________________________________
______ Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці під
час виконання земляни х робіт, відповідно до наказу від 11 січня 2019 року № 16 призначено
начальника дільниці Зінченка В.В._________________________________________________________
______ Земляні роботи згідно з ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 та НПАОП 45.2-7.02-12 (зачищення стінок
відкосів. встановлення захисних щитів, улаштування подушок під трубопроводи в траншеях та
інше) виконують монтажники та слюсарі-ремонтники підприємства відповідно до ПВР та ПОБ.
розроблених у встановленому порядку. Послуги будівельною технікою (вантажопідіймальні
крани, підйомники, тощо) підприємству надаються Фізичною особою-підприємцем Іванов С.В.
згідно з укладеним договором на надання послуг від 04 січня 2019 № 5 (дозвіл ФОП Іванов на
експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки № 426.14.15. виданий Криворізьким
гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду. дійсний до 16.07.2019).
______ При виконанні зварювальних робіт застосовується наступне обладнання:_______________
- випрямляч зварювальний ВДМ 12РЗУЗ. заводський № 03510513;___________________________
- випрямляч зварювальний ВДМ 6301К. заводський № 03540214;____________________________
- випрямляч зварювальний ВДУ 601. заводський № б/н;_____________________________________
- випрямляч зварювальний ВДМ 1202. заводський № 72106214._____________________________
Випробування зварювального обладнання та зварювальних кабелів виконано електротехнічною
лабораторією ТОВ «Чорметавтоматика» (протоколи випробувань від 30 жовтня 2018 року № 7118. 72-18. 73-18.74-18).____________________________________________________________________
______ Роботи підвищеної небезпеки проводяться за наряд-допуском відповідно вимог НПАОП
27.0-4.02-90. Наказом від 14 січня 2019 року № 17 затверджено перелік осіб, що мають право
видавати наряд-допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки.___________________________
______ Працівники підприємства, згідно з НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту» та відповідно до галузевих норм забезпечуються спецодягом,
спецвзуттям. засобами індивідуального та колективного захисту. Наказом по підприємстві від 14
січня 2019 року № 18 затверджено та введено в дію «Норми видачі спецодягу, спецвзуття та
засобів індивідуального захисту».__________________________________________________________
______ При виконанні робіт на висоті та в замкнутих просторах працівники підприємства
використовують пояси запобіжні універсальні з наплічними та ножними лямками типу ПЛ (акт
випробування від 06 січня 2019 року). При виконання робіт в замкнутих просторах працівники
підприємства використовують протигази шлангові типу ПШ-1. Аналіз повітряного середовища
здійснюється газорятівною службою замовника з оформленням наряд-допуску.________________
______ ТОВ «СТРОЙГРУПП» забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами з охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підприємство має комплект
НПАОП- ДБН відповідно до заявлених видів робіт. Наказом від 21 грудня 2018 року № 6
відповідальність за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документацію, що
регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки покладено на інженера з охорони
праці Іванова Ю.Ю._______________________________________________________________________
______ Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246. на

підприємстві наказом від 14 січня 2019 року № 19 організовано проведення медичних оглядів. Всі
працівники підприємства пройшли обов’язковий профілактичний медичний огляд.____________
______ На підприємстві затверджений план організаційно-технічних заходів охорони праці на 2019
рік. ____________________________________________________________________________________
______ Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами.
інструкціями з охорони праці, тощо._______________________________________________________

Л. %
(ініціал кла прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
_____ 20/Срр.
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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, 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.”.

