Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

^0/ev/^ £>зглр^'М^
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАЙСТЕРНЯ ЗЕЛЕНИХ СТІН І ДАХІВ», місцезнаходження: 49005. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛ.. МІСТО ДНІПРО. ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ. БУДИНОК 15. ОФІС 307. код СДРПОУ 4І1690ІЗ,
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, місцезнаходження, код згідно з СДР1Ю У,

керівник - директор Бушуєва Анна Ростиславівна, тел. +380504815900, mgv@wgwroofs.com
прізвищ е, ІМ'Я та гю батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи - підприємця: прізвище, їм 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

місце виконання робіт підвищеної небезпеки - м. Дніпро та Дніпропетровська область на
об’єктах Замовників згідно укладених договорів.
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки

та/або експлуатації (застосування)маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії, строк дії сірахового полісу, номер і дата його видачі)

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки._____________________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився
(дата проведення аудиту)

______ Я, Бушуєва Анна Ростиславівна, директор,______
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
ЦІЄЮ

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або м арка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна
походження, ЯКІ виконую ться та/або експлуатую і ься (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

На підприємстві працюють 7 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 2 особи.___________ ____ _________________ ____________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищ ений ризик виникнення іравм.

Офісне приміщення розташоване за адресою: 49005. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ..
МІСТО ДНІПРО. ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ. БУДИНОК 15. ОФІС 307
Роботи виконуються на об'єктах замовників відповідно до договорів надання послуг.
будівель І споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом №01-Г1Б/2019 від 01.04.2019 р. відповідальною особою за безпечне проведення
робіт з підвищеною небезпекою призначено інженера з орг анізації керування виробнингвом
Куліиі Сер я Вікгоровича.
1Іака ж №03-1ІБ/2019 від 14.04.2019 р. відновідатьною особою за безпечне виконання
робіт на ви оті призначено інженера з організації керування виробництвом Куліні Сергія Вікто
ровича
Створено комісію з іспиту запобіжних поясів, риштувань та устаткування. Наказ №03ПБ/2019 від 14.04.2019 р..
Наказом №05-ПБ/2019 від 14.04.2019 р. відповідальною особою за проведення стажуван
ня робі і ників після проведення встунпого та первинного інструктажу па робочому місці на
проіязі 2-15 змін призначено інженера з організації керування виробництвом К у л і н і Сергія Вік
торовича.
Наказом №06-НБ/2019 від 14.04.2019 р. відповідальною особого за проведення в.чілгюго
коптролго проектної документації, коїгструкцій. сировини, матеріалів тощо призначено інжене
ра з організаггії керування виробнигггвом Кулігп Серг ія Вікторовича.
Наказом №09-ПБ/2019 від 14.04.2019 р. затверджений список робітників, ягсі макггь право
видавати наряди, розпоряджеггня - керівггики робіт.
і Іака-:ом №10-Г1Б/2019 від 14.04.2019 р. затверджений перелік робіт, які виконую іься по
нарядам. р( зпорядженням та в порядку поточної експлуатації.
На ні; '^ригмстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від
25.02.2017 оку №05-НБ/2017. члени якої: директор Буїпусва А / ., іігженер з орг анізації керувагпія виробництвом Куліні С. В., інсггектор Держпраці за призначенням - гіройнині навчагнія га
перевірку знань:
- Директор Бушуєг^а А.Р. пройшов навчання в «Навчальний центр з охорони праігі ФОН Мака
ров Д.В» та перевірку знань в комісії Голов ного управління Держнраггі \ Заііорізькій області
згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове ;гержавпе соціа.іьне
страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Вигяг з протоколу №1.04-19 ОН від 03.04.2019 р. Посвідчення
№17.04/19 ОН.
- інженер з організації керування виробпищвом Куліш С. В. пройшов навчання в 1Х)В СН
«ТОВАРИС'ГВи ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ Д1ККС» та перевірку знань в комісії Головіюго
УllpaвJтillня Держпраці у Дігіиронетроікькій області згідно Законів України «Нро охорону
праці». «Про загальнообов'язкове державне соціаіплге страхування». «І Іро обЧ кги підвище
ної небечіеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Ви гяг з нро іоколу №107 ■18Д від 18.12.2018 р. Посвідчення №015194.
- Садівниіч - Головко Володимир Васильович пройшов навчання в «Навчальний ценгр з охо
рони пре, іі ФОН Макаров Д.В» та перевірку знань в комісії І у>ловпого управління Держпраці
у Запорізькій області згідно Законів України «і Іро охорону праці». «І Іро загальнообов'язкове
державне соціаігьне страхування». «Нро об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнягих віднові;що до них нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №1.04-19 ОН ві;г 03.04.2019 р.
І Іосвідчеггня №21.04/19 ОН.

- Директор Бушусва А.Р. пройшов навчання ь «Навчальний центр з охорони праці ФОН Мака
ров Д.В» та перевірку зггань в комісії 1 оловного управління Держпраці у Запорізькій області
згідно ННАОН 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Ви
тяг з протоколу №2.04.19 від 03.04.2019 р. 1Іосвідчення №04/4-19.
• Інженер з організації керування виробництвом Куліш С. 1^. пройшов навчання в ГОВ '11
« ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДП^КС» та перевірку знань в комісії Головного
унравлії і!Я Держпраці у Дніпропетровській області згідно ННАОН 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт па висоті». Вигяг з гірогоколу №108-18 Д від
21.12.20’ 8 р. Посвідчення №152425.

з
Садівник - Головко І^олодимир Васильович пройшов навчання в «Навчальний ценір з охо
рони праці ФОН Макаров Д.В» та перевірк\ знань в комісії Головного управління Дсржнраці
у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-Г 15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт па висоті». Витяг з протоколу №1 1/Q3-19 від 12.03.2019 р. Посвідчення №116.03/19.
(пріівиш е. ім'я іа по б аїькокі осіб, які відповідаю! ь. ?а дофиманням вимої чакомо чавсїка 5 питань охорони праці і а промислової безпеки

Па підприємстві у відповідності до вим()г ст. 15 Закону України «Про охорону праці»
наказом №01-ПБ/2017 від 23.02.2017 р. створена с.иуж5а охорони праці. Наказ №01-ГІК/2017 від
23.02.2017 р. функції служби охорони праці папідпригмстві покладактгься на директора
Бупіугву Лнну Ростиславівну _________ ________________ __________________________
наявиїсію служби охороии прані.

- Садівник- - Головко Володимир Васильович - ГОВ «Майстерня зелеїшх стін і дахів» за
професі» о -садівник З розряду. Посвідчення №1.04-2019 ОН ід 05.04.2019 р.
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом
№03-ПБ/2017 від 25.02.2017 р. затверджено та введено в дію:
- Положення про службу охорони праці.
- ПоложепЕїя про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
- ГГоложеппя про комісію з питань охорони праці підприємства.
- Положення про вхідний контроль матеріалів.
- Положення про уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.
ГЗідтювідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функ
ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №03-ПК/2017 від 25.02.2017 п. за
тверджено та введено в дію:
Пол т е н н я про систему управління охороною праці (СУОІ П.
1Іаказом № -)3-Г1Б/2017 від 25.02.2017 р. затвер. іжепо та введепо в дію:
- .Пре, ,)ама всгугшого інструктажу з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.
Інет, укція вступпого інструктажу з охорони праці. rexniNH безпеки.
Інструкція з гюжежної безпеки.
Система управління охороною праці (СУОП) на нідприємсгві рег ламен гується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Відгювідальпою особою за ведення:
«Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань».
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
«Журнал огляду риштувань та нідмостіь».
«Журнал протоколів перевірки знань»,
«Журнал обліку видачі наряд-донусків»,
«Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань»,
«Журнал видачі та гювернення спецодягу, спецвзуття і а інших 313».
«Ж\ рнал обліку, перевірки га випробувань електроінструменту, грансформагорів. перет
ворювачів дстоти та переносних світильників» призначено: директора Бушуєву А н н у Рости
славівну та Іпжепераз організації керування виробництвом Куліш Сергія Вікторовича.
Наказом j4*;J7-riB/2017 від 28.02.2017 р. затверджені та введені в дію посадові іпетрукції. Нака
зом №02-ГІБ/2017 від 23.02.2017 р. затвердже шй перелік робіт з нідвищетюю ріебезпекою. які
виконуються на підприємстві та перелік робіт підвитценої небезпеки для проведетнтя яких пот
рібне гюпереднє спеціальне навчання.
Наказом №08-ГІБ/2017 від 28.02.2017 р. затверджені та введені в дію інструктцї з охорони
праці за професіями та видами робіт, в тому чиелі: іпструкція з ОН для садівника. Інструкція з
011 при виконанні робіт на висоті.
інс фукцій иро їіроведсння н а вч а тія та ін сі{ >кгаич> ? питань охорони ттрані. скснлуаганійиої докумеш ації.

В наявності необхідна експлуатаційна документація па обладнання, в тому числі та т о
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з
експлуатації).________________________
____________________________________________

/

Для виконання заявлених робі г ііідвипіеіюї небсзискн на підприємстві магться в наявності
пасгутіе обладнання:
іанобіжні 2ГІЛ-2 - 2 од. Чинна заводська новірка до 01.12.2019р.
- обла;;!.ання /іля робіт на висоті (карабіни стропи, амортизатори) - 2 комнлекіи.
- дробила дерев'яна приставна - акт випробування від ■6.04.2019р. №01 комісії ГОВ
«МАЙСТЕРНЯ ЗЕЛЕНИХ СТІН І ДАХІВ».
- - комплект інструментів садівника (лопати, ножиці, цапки, граблі, відра, лійки та таке ін
ше) -2 комплекта.
Працівники ГОВ «М/ЧЙСТЕРНЯ ЗЕЛЕНИХ СТІН І ДАХІВ» забезпечені спецодягом та
засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно НГ1А0ГІ 0.00-4.01-08 «Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взугтям та іпніими за
собами індивідуального захисту», що викорисговують за призначеїшям. зберігаються у техніч
но справному стані та проводиться їх технічне обслуі\)вування. ремонт, а також експлуатаційні
випробування відповідно до вимог законодавс гва га документів з експлуатації виробників. Па
казом №07-ПБ/2019 від 14.04.2019 р. затверджені «Норми безплатної видачі спеціа;п>пого о д я 
г у . спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам ГОВ «МЛИСІ'ЕРНЯ ЗЕ. )ЕПИХ СТІП 1 ДАХІВ», а саме: захисні каски, захисні окуляри, рукавички, брезен
товий фарі І X. мийні та знешкоджувальні засоби тощо.
Бібліотечний фонд, фонд нормативних д(жументів. в тому числі нормативно-прагювих ак
тів з охорони праці, стандартів (ЕОСТ, ДСТУ. СОУ. СТП тощо), будівельних норм і npaBHjі
(СПиН. ДКІ1. ВСП. ВЕН тощо) та технічної документації підприємства складає понад J 2 видань
у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд поповнюється, зберігаєть
ся та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з про
мислової безпеки та охорони ираці (Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», ППАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОН 40.1-1.21-98 Правила безпе
чної експлуатації електроустановок споживачів. Положення про порядок забезпечення праців
ників спеціальним одягом, сисціальним взуттям та інннтми засобами індивідуализного захистл'.
ИПАОН 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці ППАОГІ 0.00-4.12-05. Гипове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці .
ППАОП 0.00-4.09-07 Гинове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
НПАОІІ 0. Ю-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. ППАОП 0.00-6.OS93 1Іорядог опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, пю ;пють на під риємстві. ПГІАОН 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодав
цями охорі ти праці працівників. ППАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час вико
нання робіт на висоті» та інші нормативно-правової та матеріальїю-технічної бази
Згідно наказу №04-ПБ/2017 від 25.02.2017 р. На підприємстві організовано і проводиться
медичний огляд працівників при прийнятті на роботу періодично та на протязі трудової діяль
ності.
Еосподарська діяльність здійснюється на підставі Статуту 1Х)ВАРПС ГВА З ОБМГЖЕПОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕРНЯ ЗЕЛЕНИХ СТІП 1 ДАХІВ», затверджений р і иіенням установчих зборів.
При прийомі працівників на роботу на ГОВ «МАЙСТЕРНЯ ЗЕЛЕНИХ СТІН І ДАХІВ»
проводиться під розписку ознайомлення про У'уЮви праці, наявності на робочому місці небезпе
чних і пткі. ливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки
впливу ПІ к і їливих виробничих факторів.
Структура підприємства, нідпорядкованість і розподіл відповідаїиліості посадових осіб,
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищеної небезпеки.

Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охороіги праці і промислової безпеки під час виконариія зазначених робіт підвищеної небезпек и.
1Пдприсмство має куток охорони праці, програми навчання, екзаменаційні білети, перелік
заходів, спрямованих на усунення нжідливи> і небезпечних виробничих факторів, запобігання
нещасним випадкам на виробництві, програмами, плани щодо поліппіення сгану безпеки, гігісни праці._______________________
наичзльио-мсголичиого ^абечпечсйия)

А.Р. Бушуева
(іи ін іа л и іа іір пгш іис)

« 18 » кві гня 20

Декларація зарегстрована у журна.'іі обліку суб’єктів господарювання у тернюріальному
органі Держпраці

[іриміїки:

______ _________ 20! ? р. № іЯ ^ /- /

______

І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персона.чьних даних з мегою
іабезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робі? нідвитсної небезпеки га
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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорі і.

