
Центр іяждання адміністретвних послуг 
м. Дніпре

вх. '

_  20_р.ДЕКЛАРАЦІЯ ________
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

■ законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця______ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ_______
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВИСБУД», 50005, Дніпропетровська область, 
місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, будинок 80____________________ _

(для юридичної особи: наіімеиувіїиіія юридичної особи, хисио чнаходжеиия.

_______________ ________________40818924_________________________________
код ч[ 1Д1ІО 1 СДІ’ ПОУ

Пономарьов Олег Валерійович, +38(068)748-78-55; tov.seryisbud@gmail.com
іірі'іниіие, ім'я та по батьконі ксріїиімка, номер телефону, телефаксу, адреса елекгронної нош іи; 

для фізичної особи - иідирис'мня: прізвище, ім'я та по батькові, 

серія і номер наеиорта, ким і коли виланніі.

місце проживання.

рсчстраціііниіі номер оолікової картки платника іюдагків.

номер телефону. теле(1 іаке\'. адреса елекірониої иоіи ги.

Згідно з договорами підряду по Дніпропетровській області,___________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

м. Кривий Ріг, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ 
«ІнгулецькийГЗК», ПАТ «ЦентральнийГЗК». ПАТ «ПівнічнийГЗК», ПАТ 
«Південний ГЗК»_____________________________________________________ ,

іа/або експлуатації (застосування) маїїнін. механізмів, устаковання підвиїненої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої ш коди_________________ не укладався___________________________ ,

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата ііоі о видачі)

І не )ормація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
добровільний аудит з охорони праці не проводився

(дата проведсіигя аудніл)

Я , ________Пономарьов Олег Валерійович,______
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або (|)ізичпої особи - нідпрщ мця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання таких робіт підвииденої небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання

mailto:tov.seryisbud@gmail.com


підвищеної небезпеки: роботи в діючих електроустановках напругою 
понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.______________________

(найменування виду робіт підвищеної небечнекн т;і/або машіні. механіімів. уетаткоііання пілвнніеної небсіпеки. 

пнн або марка ( !а наявиосгі). номер наріії, даіа вигоі'овлеінія. країна походження, які виконуються

іа/або екенлуатуютьея (застосовуюгьея) без отримання відповідноі о дозволу,

_____________________________ 5 робочих місця____________________________
К ІЛЬКІСТЬ робочих м іс ц ь ,  в тому ч и с л і  тих.

_______ в тому Ч И С Л І 5 на яких існує підвищений ризик виникнення травм
на яких існує ііідвищеииГі ризик виникнення травм, будівель

_______ роботи виконуються на об’єктах замовника________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'екгів

_______________ одна адміністративна будівля_____________________________
(цехів, дільниць, етруктуріиїх підрозділів)

Інші відомості Пономарьов Олег Валерійович, директор -  відповідальний
(прізвище, ім'я та по батькові осіб.

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки, пройшов навчання в Приватному закладі «Центр 
професійної освіти і навчання», та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, з курсу «Охорона праці- 
загальний курс», витяг з протоколу від 26.04.2019 №412 , «Правил безпечної

ЯК І  відповідають м\ дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та про\ніслової безпеки.

експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з 
протоколу від 26.04.2019, №414, та «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» витяг з протоколу від 24.04.2019, №429, 
присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з допуском до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000В. Наказом від 26.04.2019, №29 
створено комісію з перевірки знань працівників підприємства з питань 
охорони праці, електробезпеки. Голова комісії, директор Пономарьов О.В., та 
члени комісії: Клеветенко А.М., енергетик, пройшов навчання в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, з курсу «Охорона праці-загальний курс», витяг з протоколу від
26.04.2019, №412; «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (ППЛОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 26.04.2019, №414, 
та «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» витяг з 
протоколу від 24.04.2019, №430, присвоєно 5-ту групу з електробезпеки з 
допуском до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В; 
Черкашин С.А., начальник відділу охорони праці, пройшов навчання в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, з курсу «Охорона праці-загальний курс», витяг з протоколу від
26.04.2019, №412; «Правил безпечної експлуатації електроустановок



споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 26.04.2019, №414. 
та «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» витяг з 
протоколу від 24.04.2019, №429, присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з 
допуском до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В.
На підприємстві наказами призначено відповідальних за виконання робіт 
підвищеної небезпеки посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку 
знань відповідних правил, а саме: відповідальний за електрогосподарство, за 
справний стан, безпечну експлуатацію і обслуговування електрогосподарства 
-  енергетик Клеветенко А.М. (Наказ від 26.04.2019, №30); відповідальний за 
безпечне виконання робіт по монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, 
технічному обслуговуванню електричного устаткування електричних станцій 
та мереж; технологічного електрообладнання напругою понад 1000В з 
правом видачі наряд-допусків -  майстер Коростельов М.М. (Наказ від
02.05.2019, №31), пройщов навчання в Приватному закладі «Центр 
професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області, з курсу «Охорона праці- 
загальний курс», витяг з протоколу від 26.04.2019, №412; «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з 
протоколу від 26.04.2019, №414, та «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» витяг з протоколу від 24.04.2019, №429, 
присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з допуском до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000В. Наказом по підприємству від
12.11.2018, №88 створена та діє служба охорони праці в особі начальника 
відділу охорони праці Черкащина С.А._________________________________

ііаятіїсіі. служби охорони прпіи.

Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають 
відповідні посвідчення, а саме: електромонтер Дєгтяренко О.М., пройшов 
навчання за професією електромонтер по ремонту електрообладнання в 
Державному комітеті Української РСР по професійно-технічній освіті, 
диплом Д № 25 1561, витяг з протоколу від 17.07.1985, №365Т, має 4-ту групу 
з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і 
вище 1000В; електромонтажник Аулов О.А. пройшов навчання за професією 
електромонтажник вторинних кіл у Державному комітеті Української РСР по 
професійно-технічній освіті, диплом Д № 191362, витяг з протоколу від
16.07.1983, № 131, має 4-ту групу з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000В. Робітники, які виконують 
роботи, щороку проходять: спец навчання, відповідні інструктажі, перевірку 
знань з питань охорони праці відповідних нормативно-правових актів 
охорони праці в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства ТОВ «СЕРВИСБУД» в обсязі виконуваної ними роботи 
(протоколи останньої перевірки від 30.04.2019, №1, 2) та в Приватному закладі



«Центр професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг (витяги з протоколу від
24.04.2019, №429; 26.04.2019, №413, №414). Навчання та інструктажі з питань 
охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення 
«Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці». Екзамени проводяться традиційними методами за білетами. Наказом 
по підприємству від 21.09.2016, №8; 04.04.2018, №5; 23.04.2019, №28 введено 
в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, в т о м у

числі: для електромонтера, електромонтажника, з електробезпеки, при роботі 
в_____ діючих_____ електроустановках_____ напругою_____ понад_____ 1000 В.

імсірукцііі про проведения навмання та інструктажу і  ннгань охорони ирані

В наявності необхідна експлуатаційна документація -  паспорти на 
обладнання, яке використовується при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки: вимірювальні інструменти, електроізольовані інструменти.

C K c i i J i v a i a m i i H o i  документації, засооїн і и л п и і д у і у і ь п о г о  i a x n c T v

електрозахисні засоби, прилади ЗВТ (діелектричні боти, діелектричні 
рукавиці, ізолюючі штанги, покажчик напруги УВН-80 М, вимірювач опору
заземлення_____ типу_____ И С-10,_____ пристрій_____ електровимірювальний
багатофункціональний (вольтамперфазометр) типу ВАФ4303, кліщі
струмовимірювальні, мегометр, тощо) що використовують за призначенням, 
зберігають у технічно справному стані, та яким проводять періодичні 
випробування і повірки відповідно до вимог законодавства та
документів з експлуатації виробників.___________________________________
Працівники ТОВ «СЕРВИСБУД» забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту згідно з галузевими нормами у повному обсязі. При 
виконанні робіт ТОВ «СЕРВИСБУД» керується нормативно-правовими 
актами: Закон України «Про охорону праці»: «Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) 
мащин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений 
постановою КМУ України від 26 жовтня 2011 року №1107; НПАОП 40.1- 
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила 
пожежної безпеки України»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
інщими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове 
положення про комісію з питань охорони праці підприємства»; НПАОП 0.00- 
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці».



TQB «СЕРВИСБУД» має куточок з охорони праці, який оснащений наочним 
приладдям, яке постійно оновлюється з журналу «Довідник спеціаліста з 
охорони праці». Наказом від 03.04.2018, №4 введені в дію програми 
інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
На підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці: реєстрації інструкцій з охорони праці; 
видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-донусків на 
виконання робіт підвищеної небезпеки; видачі нарядів; протоколів перевірки 
знань; реєстрація нещасних випадків на виробництві; обліку та зберігання 
засобів захисту.___________________________________________________________,

і іо р м іг г и н н о - і ір а в о в о ї  т а  м а г е р і а л ь н о - т с х и іч ію ї  ба'^м.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.____________________________________ ,

иавчальііо-меї'оліічного іаоечіїечепня)

Пономарьов О.В.
( І и і ц і і і л и  т а  п р і ї в и ї ц е )

зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному органі 

Держпраці

2(>^р. № ^ 7 ^ .  / 2

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з метою  забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт  підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, 
устатковання п ідвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними 
особами, які через свої релігійні переконання від \ю вляю ться  від його прийняття та 
повідомили про це відповідному орі'ану держ авної податкової служби і мають 

відмітку в паспорті.".


