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(в редакції постанови Кабінету Мійістрів України
від 7 лютото 2018 .р, № 48)
^

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕХ-ІНВЕСТ-БУД»
(для ю ридтної особи: найменування юридичної особи,

49000, Лніпропертровська обл., м.Днінро, вул.Троїцька буд.15, офіс ЗО ЄДРПОУ 41901054,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Директор Шнуренко Марія Олексіївна тел.: (099) 538-69-27, e-mail: teh.investb@gmail.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;

Роботи, що виконуються на об’єктах замовника, в т.ч. за адресою : 49000, Днінропертровська
обл., м.Днінро, вул.Троїцька буд.15, офіс ЗО
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 дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я. ІІІнуренко Марія Олексіївна_________________________________________________
(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:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

2. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
частоти.
3. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим,
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна
походження, які

4. Зварювальні роботи
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Кількість робочих місць 7. Vтому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 5
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Офісне приміщення: 49000. Дніпропертровська обл., м.Дніпро. вул.Троїцька буд.15, офіс ЗО
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Виробниче приміщення : відсутнє
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідают за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчальнометодичного забезпечення)

Документація системи управління охороною праці:
- Наказ №1 ОТ від 11.03.2019 р. про створення служби охорони праці та призначення особи,
відповідальної за охорону праці;
- Положення про службу охорони праці (наказ №1 ОТ від 11.03.2019 p.);
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №2 ОТ від 11.03.2019 p.);
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони
праці (наказ №2 ОТ від 11.03.2019 p.);
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №2 ОТ від 11.03.2019 p.);
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 11.03.2019 p.);
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 11.03.2019р.);
- Наказ № 4 ОТ від 11.03.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №4 ОТ від 11.03.2019 p.);
- Журнал протоколів перевірки знань;
- Положення про порядок забезпечення ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕХ-ІНВЕСТ-БУД»
спецодягом,спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №20Твід 11.03.2019 p.);
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №2 ОТ від 11.03.2019 p.);
- Наказ №5 ОТ від 11.03.2019 р. про проходження обов‘язкового медичного огляду при прийомі
на роботу та періодично;
Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за
формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій)
видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання;
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПЛОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №
4 ОТ від 11.03.2019 р. на підприємстві ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕХ-ІНВЕСТ-БУД»
створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії - директор Шнуренко М.О.
Члени комісії - головний інженер Бацилєв О.Є.
Виконувач робіт Самойлович P.O.
Зварювальник Козін С.С.
Накази про призначення відповідальних:
Наказом №5 ОТ від 11.03.2019 р. відповідальною особою за збереження в технічно справному стані
електроінструменту призначено головного інженера Бацилєва О.Є.;
Наказом №6 ОТ від 11.03.2019 р. відповідальною особою за зварювальні роботи підприємства
призначено головного інженера Бацилєва О.Є.;
Наказом №7 ОТ від 11.03.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання газонебезпечних
робіт з правом видачі наряд-допусків призначено головного інженера Бацилєва О.Є.
Наказом №8 ОТ від 11.03.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті
призначено головного інженера Бацилєва О.Є. з правом видачі наряд-допусків.
Наказом №9 ОТ від 11.03.2019 р. відповідальною особою за електробезпеку підприємства
призначено головного інженера Бацилєва О.Є. з правом видачі наряд-допусків.

Наказом №10 ОТ від 11.03.2019 p. відповідальною особою за експлуатацію та зберігання балонів,
контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та
інертним газом підприємства призначено головного інженера Бацилєва О.Є. .
Директор Шнуренко М.О., головний інженер Бацилєв О.Є., виконувач робіт Самойлович P.O.,
зварювальник Козін С .С.., електрик з кабельних мереж Бацилєв С.О., електрик з силових мереж та
електрообладнання Змітраков Є.О.пройшли навчання в ТОВ «Учбово-Консультаційний центр «МІА»
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законів
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про
об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони
праці. Витяг з протоколу № 28/19 від 01.04.2019 р.
Директор Шнуренко М.О., головний інженер Бацилєв О.Є., виконувач робіт Самойлович P.O.,
зварювальник Козін С .С.., електрик з кабельних мереж Бацилєв С.О., електрик з силових мереж та
електрообладнання Змітраков Є.О.пройшли навчання в ТОВ «Учбово-Консультаційний центр «МІА»
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ; НПАОП 0.00-1.71-13
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями ; Виконання робіт
підвищенної небезпеки; НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів;
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони працці під час екплуатації обладнання, працюючого під
тиском - Витяг з протоколу №31/19 від 02.04.2019р.
Директор Шнуренко М.О., головний інженер Бацилєв О.Є., виконувач робіт Самойлович P.O.,
зварювальник Козін С .С.., електрик з кабельних мереж Бацилєв С.О., електрик з силових мереж та
електрообладнання Змітраков Є.О.пройшли навчання в ТОВ «Учбово-Консультаційний центр «МІА»
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті - Витяг з протоколу №31/19
від 02.04.2019р.
Директор Шнуренко М.О., головний інженер Бацилєв О.Є., виконувач робіт Самойлович P.O.,
пройшли навчання в ТОВ «Учбово-Консультаційний центр «МІА» та перевірку знань з питань
пожежної безпеки поадових осіб підприємтв, установ та органіцацій - Витяг з протоколу №29/19 від
01.04.2019р.
Зварювальник Козін Є .Є.., електрик з кабельних мереж Бацилєв С.О., електрик з силових мереж та
електрообладнання Змітраков Є.О.пройшли спеціальне навчання в ТОВ «Учбово-Консультаційний
центр «МІА» та перевірку знань, на роботах з підвищенною пожежною небезпекою (Пожежнотехнічний мінімум) - Витяг з Протоколу №30/19 від 01.04.2019р.
Головний інженер Бацилєв О.Є., виконувач робіт Самойлович P.O., електрик з кабельних мереж
Бацилєв Є.О., електрик з силових мереж та електрообладнання Змітраков Є.О. пройшли навчання в
ТОВ «Учбово-Консультаційний центр «МІА» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Запорізькій області згідно ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. 4 група з електробезпеки до 1000 В.
Протокол перевірки знань від 01.04.2019р.
Директор Шнуренко М.О., зварювальник Козін С .С.,
пройшли навчання в ТОВ «УчбовоКонсультаційний центр «МІА» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області згідно ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. 4 група з електробезпеки до 1000 В. Протокол
перевірки знань від 01.04.2019р.
Зварювальник Козін С.С. на підставі результатів випробувань проведених у відповідності з
Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядохорон-праці від 19.04.96 р. за №61
пройшов атестацію в Український атестаційний комітет зварювальників згідно НЛАОП 0.00-1.16-96.
СНиП 3.05.05-84. НПАОП 0.00-1.81-18. ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:2012. НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В.2.520 - 2001 .

На підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ТЕХ-ІНВЕСТ-БУД». відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці»,
наказом №1, 2, З ОТ від 11.03.2019 р. затверджено та введено в дію:
- Положення про службу охорони праці; Положення про комісію з питань охорони праці
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони
праці
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці
- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
На підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ТЕХ-ІНВЕСТ-БУД» у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону

/

праці» створена служба з охорони праці. Наказом №1 ОТ від 11.03.2019 р. функції служби охорони
праці на підприємстві покладаються на головного інженера Бацилєва А.Є.
На підприємстві наказом №11 ОТ від 11.03.2019 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції.
Наказом №12 ОТ від 11.03.2019 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які
виконуються на підприємстві.
На підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ТЕХ-ІНВЕСТ-БУД», наказом №4 ОТ від 11.03.2019 р.затверджені та введені в дію
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і
змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
- Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Ж урнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
- Ж урнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
- Ж урнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
- Ж урнал протоколів перевірки знань.
- Ж урнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.
1. Постанова КМ У № 1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки».
2. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26
жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету М іністрів України від 07 лютого 2018 р.
№48).
3.Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
4. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
5. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок Споживачів Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів.
6. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском .
7. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
8. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
9. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
10. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
11. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.Матеріально технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці. Балони із стисненим та зрідженим
газом передбачено збеш^аяс^і^спеціально призначених для цього місцях. Підприємство має куточок з
охорони праці, о б ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ і^ в и м и посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці
тощо, розроблені

(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господ^ювання у територіальному органі
Держпрації; / У
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З
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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.".

