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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законоДШШ'иа:?:!^ ^

охорони нраці 'f ^

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

______________ «ВИРОБНИЧО-БУ ЛТВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МТС-БЕТОН»______________

51931, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, проспект Свободи., будинок 43 Д
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 42008557: директор Миршавка Сергій Іванович: тел. 067-101-00-88
телефаксу, адреса електронної пошти;

_________________________________ mts-beton@ukr.net_________________________________
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;

___________________на об’єктах замовників по всій Україні__________________________
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_____ відсутній__________________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

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

Я,________________Миршавка_____ Сергій_____ Іванович
(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:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м: роботи верхолазні: зварювальні роботи;
(найменування виду робіт

роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

частоти: роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах):________________________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

експлуатації технологічних транспортних засобів, а саме:___________________________

mailto:mts-beton@ukr.net


екскаватор гусеничний ATLAS TC225LC: зав. номер 225С301453: рік випуску 2007;
країна походження Німечина:_____________________________________________________
екскаватор гусеничний NEW HOLLAND Е305: зав. номер ZEF212MEN6LA05055: рік
випуску 2007: країна походження Японія:__________________________________________
екскаватор гусеничний NEW HOLLAND Е265С: зав. номер ZEF146MLNDLA11209:
рік випуску 2013: країна походження Японія:_______________________________________
бульдозер NEW HOLLAND D180: зав. номер FNH183XTN7HC45128: рік випуску 
2007 країна походження Японія.____________________________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

__________ 27 робочих місць, В тому числі 10 на яких існує підвищений ризик________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

_________________________________ на об'єктах замовників__________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості________________Миршавка Сергій Іванович_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

Призначений відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

та промислової безпеки.____________________________________________________________
Наказами призначені відповідальні особи за безпечне виконання робіт підвищеної

небезпеки.______________________________________________________________________
Наказом №24-ОП від 11.02.2019 р. начальник будівельної дільниці Нікішин О.Ю.
призначений відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт._________________
Наказом №25-ОП від 11.02.2019 р. головний інженер Ткач О.В. призначений відповідальним
за виконання робіт на висоті._______________________________________________________
Наказом №26-ОП від 11.02.2019 р. головний інженер Ткач О.В. призначений відповідальним
за виконання верхолазних робіт.___________________________________________________
Наказом №27-ОП від 12.02.2019 р. начальник будівельної дільниці Нікішин О.Ю. 
призначений відповідальним за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках
напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.__________________________
Наказом №28-ОП від 12.02.2019 р. головний інженер Ткач О.В. призначений відповідальним 
за виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах).___________________
Наказом №29-ОП від 15.02.2019 р. головний інженер Ткач О.В. призначений відповідальним
за експлуатацію технологічних транспортних засобів.__________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Згідно наказу №1-0П від 15.06.2018 р. створено службу охорони праці.______________

Наказом №2-0П від 01.10.2018 р. затверджені та введені в дію: Положення про службу 
охорони цратіі. Положення про систему управління службою охорони праці. Положення про 
порядок навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони 
праці.___________________________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.
Наказами №7-0П від 02.10.2018 р. та №22-ОП від 05.02.2019 р. введено в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт (34 шт.), в т.ч. інструкція з охорони праці №21 
під час ручного електродугового зварювання: інструкція з охорони праці №22 під час 
виконання робіт на висоті: інструкція з охорони праці №23 під час виконання верхолазних



робіт: інструкція з охорони праці №24 під час виконання робіт замкнутому просторі: 
інструкція з охорони праці №25 під час виконання земляних робіт: інструкція з охорони 
праці №26 під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В: 
інструкція з охорони праці №27 під час за експлуатації технологічних транспортних засобів: 
інструкція з охорони праці №28 для електрозварника: інструкція з охорони праці №29 для 
верхолаза: інструкція з охорони праці для електромонтера №19: інструкція з охорони праці 
для машиніста екскаватора №30: інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера №31.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань

охорони праці у встановленому порядку._____________________________________________
Директор Миршавка С.І., головний інженер Ткач О.В., начальник будівельної дільниці 

Нікішин О.Ю. пройшли навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з 
охорони праці в обсязі загального курсу в TQB «Шанс. ЛТД» у комісії, шо створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р.
(протокол №18-63 від 08.06.2018 p.)._______________ _________________________ _______
_____Директор Миршавка С.І.. головний інженер Ткач О.В.. начальник будівельної дільниці
Нікішин О.Ю. пройшли навчання та перевірку знань з ПБЕЕС, ПТЕЕС, Правил пожежної 
безпеки України в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» комісією, шо створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №68 від 21.03.2018 р.
(протокол №1495 від 21.12.2018 р.) з присвоєнням 5 гр. з електробезпеки.________________

Директор Миршавка С.І.. головний інженер Ткач О.В.. начальник будівельної дільниці 
Нікішин О.Ю. пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 
комісією, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області №68 від 21.03.2018 р. (протокол №1467 від 17.12.2018 р .)_____

Директор Миршавка С.І., головний інженер Ткач О.В., начальник будівельної дільниці 
Нікішин О.Ю. пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «Шанс, ЛТД» у комісії, що 
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області №61 від
20.10.2015 р. ( п р о т о к о л  №18-118 від 14.09.2018 p.)._____________________________________

Директор Миршавка С.І., головний інженер Ткач О.В., начальник будівельної дільниці 
Нікішин О.Ю. ПРОЙШЛИ навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» в ТОВ «Шанс. ЛТД» у 
комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій
області №61 від 20.10.2015 р. (протокол №18-109 від 04.09.2018 p.)._____________________

Директор Миршавка С.І.. головний інженер Ткач О.В., начальник будівельної дільниці 
Нікішин О.Ю. пройтттли навчання та перевірку знань з НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН 
А.3.2-2-2009) в ТОВ «Шанс. ЛТД» у комісії, шо створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р. (протокол №18-124 від
26.09.2018 р.)._____________________________________

Директор Миршавка С.І., головний інженер Ткач О.В., начальник будівельної дільниці 
Нікішин О.Ю. пройшли навчання та перевірку знань посадових осіб та спеціалістів, 
виконуючих газонебезпечні роботи (роботи в колодязях, траншеях та замкнених 
просторах) з НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» та НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» в ТОВ «Шанс, ЛТД» у комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р. (протокол №18-121 від
14.09.2018 р.).___________________________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені плани-графіки проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці (наказ №23-ОП від 05.02.2019 р.)_________________



Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками проводяться інструктажі з 
питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці.___________________________________________________________________________

Згідно наказу № 8-0П від 08.10.2018 р. на підприємстві створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці в наступному складі: голова комісії - директор Миршавка С.І.. 
члени комісії: головний інженер Ткач О.В., начальник будівельної дільниці Нікішин О.Ю.

Робітники підприємства пройшли перевірку знань з питань охорони праці у комісії 
підприємства (протокол № 1 від 01.11.2018 p.), а також перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у комісії підприємства 
(протокол від 09.01.2019 р. занесений до «Журналу протоколів перевірки знань»), присвоєна
4 група з електробезпеки.__________________________________________________________

Працівники (2 електромонтера. 2 верхолази, електрозварник, З машиніста екскаваторів, 
машиніст бульдозера, муляр, бетонник, монтажник металевих та залізобетонних 
конструкцій) мають професійну підготовку здобуту в спеціалізованих навчальних закладах
та навчальних курсах._____________________________________________________________

Зварник пройшов атестацію згідно Правил атестації зварників в ТОВ ПНП 
«Коксохімтепломонтаж» та допущений до ручного дугового зварювання покритим 
електродом сталевих, несучих і огороджуючих конструкцій: парових і водогрійних котлів: 
трубопроводів пари і гарячої води: зовнішніх мереж і споруд водопостачання та каналізації: 
технологічного обладнання і технологічних трубопроводів та має відповідне посвідчення
зварника №24-ДН-58, дійсне до 04.03.2021 р.________________________________________

Згідно наказу №9-0П від 09.’0.2018 р. всі робітники забезпечені спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно НПАОП 0.00-4.26- 
96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». На кожного робітника заведена 
особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту.______________________________________________

Працівники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами та 
іншими засобами страхування (запобіжними огородженням тошо). Пояси пройшли 
випробування та введені в експлуатацію (акти випробування №1.2 від 01.03.2019 p.). 
Ведеться журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв. Драбини 
металеві проходять своєчасний періодичний огляд (дата останнього огляду 01.03.2019
ШХ_________________________________________________________________________________________________

Роботи верхолазні в безопорному просторі та на конструкціях (елементах конструкцій) 
будівель, споруд тошо виконуються з використанням верхолазного спорядження (карабіни, 
спускові пристрої, затискачі ручні, затискачі для тросу), страхувальних та опорних канатів, 
запобіжних лямкових поясів, що пройшли випробування (акт випробування №3 від
02.03.2019 р .)._________________________________ _̂_________________________________________________

Працівники, які виконують роботи в діючих електроустановка понад 1000В забезпечені 
засобами індивідуального захисту від ураження електричним струмом (діелектричними 
рукавицями та ботами) та ізолюючими засобами (показчиками напруги до 1000В та вище 
1000В. ізолюючими оперативними штангами, інструментами з діелектричними ручками), які 
пройшли випробування в електротехнічній лабораторії Павлоградського міжрайонного 
управління водного господарства Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів 
(свідоцтво про атестацію №ПЧ06-2/165-2018 видане 02.05.2018 p.). (протоколи №741. 742 
випробувань захисних засобів із гуми: протокол №743 випробування інструменту з 
ізольованими рукоятками: протокол №744 випробування штанг та кліщів від 27.11.2018 p.:
протокол №745 випробування показчиків напруги від 27.11.2018 p.)._____________________

Працівники, які виконують роботи в замкнутому просторі забезпечені засобами 
індивідуального захисту органів дихання (фільтруючими противогазами) та



газоаналізаторами. В наявності комплект монтажного іскробезпечного інструменту для
монтажних робіт в зонах підвищеної вибухонебезпеки.________________________________

Зварювальне обладнання своєчасно проходить перевірку та випробування (остання 
дата перевірки 01.04.2019 рЛ. Ведеться журнал обліку, перевірки та випробування 
електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників.

Технологічні транспортні засоби проходять щорічний технічний огляд в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» (договір №228ТТ від 05.04.2019 p.). За кожним технологічним 
транспортним засобом закріплено працівника (наказ №35-ОП від 01.04.2019 p.). Після 
навчання, перевірки знань, проходження вступного інструктажу з охорони праці та 
проходження безпосередньо на робочому місці первинного інструктажу, а також стажування 
на робочому міспі. матттиністи технологічних транспортних засобів допущені до самостійної
роботи (наказ №36-ОП від 01.04.2019 р.)____________________________________________

Технологічні транспортні засоби зберігаються на виробничій базі. Територія бази
охороняється.___________________________________________________________________
_____ В наявності актуалізований фонд нормативно-правових документів, які регламентують
виконання робіт.__________________________________________________________________

В наявності експлуатаційна документація. Розроблені та затверджені технологічні
карти.___________________________________________________________________________
_____Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з охорони
праці. _______________________________________________________________________
_____ В наявності навчально-методичне забезпечення. Є посібники з охорони праці,
наглядна агітація; нормативно-правова база оновлюється за допомогою Інтернет. Розроблені 
та затверджені навчальні плани та програми інструктажів та навчання з питань охороні праці, 
електробезпеки та пожежної безпеки (наказ №4-0П від 02.10.2018 p.). в т.ч. програми 
навчання та екзаменаційні білети для перевірки знань з охорони праці під час виконання 
зварювальних робіт, робіт на висоті, верхолазних робіт, робіт в діючих електроустановках 
напругою понад 1000 В, робіт в колодязях, щурфах. траншеях, котлованах, бункерах, 
камерах, колекторах, замкнутому просторі, експлуатації технологічних транспортних засобів 
та програми проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці для працівників, які 
виконують, ці роботи.

(ініціали та прізвище)

У /

органі
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

і Держпраці 20_^р.

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КММ 48 від 07.02.2018}


