
Цен ф  надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

•— “— Д 7 ТРД 7П1ПДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО____З____ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРСТРОЙ-СЕРВІС»

(для ЮРИДИЧНОЇ особи: найменування юридичної особи,
49010 м. Дніпро, вул. Лазаряна, будинок 3.

місцезнаходження,

__________________________________ 35807554
код згідно з ЄДРП ОУ,

Гречаний Олександр Олександрович
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

+38(067) 561-77-52
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для ф ізичної 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 території Дніпропетровсьої області
місце виконання робіт  підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищ еної 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)

ІнсЬормація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

_____________________ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Гречаний Олександр Олександрович
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи

або фізичної особи —  підприємця)
Ц ІЄ Ю  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 виконуютьсяна висоті понад 1,3 метра

(найменування виду робіт

п ідвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів.



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

номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

КІЛ ЬК ІС ТЬ робочих місць; 6, на яких існує ризик виникнення травм; З
кількість робочих місць, у тому числі тих,

TQB «КОМПАНІЯ «ІНТЕРСТРОЙ-СЕРВІС» орендує офісне 
приміщення, розташоване за адресою: м. 49010, Дніпропетровська 
область, місто Дніпро, вулиця Лазаряна, будинок З (договір оренди 
нежитлового приміщення від 01.01.2016 р. з ТОВ «ДЕЛ-КОМ),

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділ ів)

Інші відомості Директор Гречаний 0 .0 .  нройщов навчання з загальних 
питань з охорони праці, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека 
у будівництві (ДБН)», 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 інструментом та пристроями» у ТОВ «Навчально- 
методичний центр «Охорона праці» та перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Хмельницькій області (протокол № 24/18 від 15.06.2018 p.).

Головний інженер Ягупов О.А., інженер з охорони праці 
Мар’ющкіна Л.М. пройщли в ТОВ «УК СПЕКТР» навчання та 
перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в 
обсязі загального курсу у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 171/4.7/2018 від 30.07.2018 p., 
№ 177/4.7/2018 06.07.2018 р.

Головний інженер Ягупов О.А., інженер з охорони праці Мар'ющкіна 
Л.М. пройшли в ТОВ «УК СПЕКТР» пройшли навчання та перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт 
на висоті» у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 154 від 03.07.2018 p.).

Директор Гречаний 0 .0 .  (IV група до 1000 В), головний інженер 
Ягупов О.А. (IV група до 1000 В), інженер з охорони праці Мар'юшкіна 
Л.М. (IV група до 1000 В) пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ 
«УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 157 від 03.08.18 p., 
№ 149 від 25.07.2018 p.).



Головний інженер Ягупов О.А., інженер з охорони праці 
Мар'юшкіна Л.М. пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» 
навчання та перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБЩ «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві» у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 31/18-18 від 07.08.2018 p.).

Наказом № 10-ОП від 21.07.2018 р. у ТОВ «КОМПАНІЯ 
«ІНТЕРСТРОЙ-СЕРВІС» відповідальним за організацію і безпечне 
виконання робіт на висоті призначений головний інженер Ягупов О.А.

(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб , які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки,

На Підприємстві діє служба охорони праці. Наказом 38 від 03.08.18 р. 
функції служби охорони праці покладано на інженера з охорони праці 
Мар'юшкіну Л.В.

На Підприємстві переглянуто, затверджено та введено в дію; 
«Положення про систему управління охороною праці підприємства» 
(наказ 2-ОП від 04.06.18 p.);
«Положення про службу охорони праці» (наказ 38 від 03.08.18 p.); 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці» (наказ 37 від 02.08.18 p.); 
посадові інструкції (наказ № 4-ОП від 01.06.18 p.); 
інструкції з охорони праці (наказ № 48 від 25.09.18 p.).

Працівники ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРСТРОЙ-СЕРВІС» мають 
професійну підготовку здобуту в спеціалізованих навчальних закладах, 
навчальних курсах.
Працівник Рашевський P.M. здобув професію на курсах у ТОВ «УК 
«Днінробуд» за кваліфікацію «муляр» (посвідчення № 14371 від 
20.07.17 p.).
Працівник Федоренко К.А. здобув професію на курсах у ТОВ «УК 
«Днінробуд» за кваліфікацію «монтажник сталевих та з/б конструкцій» 
(посвідчення № 11805 від 01.11.17 p.).
Працівник Мотайло Є.А. здобув професію на курсах у ТОВ «УК 
«Днінробуд» за кваліфікацію «монтажник сталевих та з/б конструкцій» 
(посвідчення № 11806 від 01.11.17 p.).

Робітники ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРСТРОЙ-СЕРВІС» навчені у 
встановленому порядку і проходять перевірку знань: загальних питань з 
охорони праці; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБЩ», в обсязі 
виконуваних робіт, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» та НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони 
праці при виконанні робіт на висоті» своєю комісією з перевірки знань з 
питань охорони праці (протоколи; № 1-2018, № 2-2018, № 3-2018, № 4- 
2018 від 26.07.2018 p.).



у ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРСТРОИ-СЕРВІС» створено комісію з 
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії; Гречаний 0 .0 .  -  директор;
Члени комісії; Ягупов О.А -  головний інженер;

_________ Мар’юшкіна Л.В -  інженер з охорони праці.
наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони  
праці

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в 
тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищенної 
небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні 
ШЛ-2 зав. № 010208, № 010222, риштування «АТЛАНТ», інв. № 7854343 
(огляд проводиться кожен раз після монтажу риштувапь)каски 
будівельні, щитки захисні (акти випробувань №№ 1,2,3,4 від 28.10.18 р.) 
(Україна), респіратори, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, 
окуляри світлозахисні. Засоби індивідуального захисту відповідають 
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, 
затвердженого Постановою КМУ № 761 від 27.08.2008 р.
______________________________ засобів індивідуального захисту

На підприємстві ведуться;
• «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 

праці».
• «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації іпструкцій з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони 

праці».
• «Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями».
• «Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, 

трансформаторів та ін...».
• «Журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту».
• «Журнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних 

поясів».
• «Журнал реєстрації наряд-допусків», та інші.

На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація;
Закон України «Про охорону праці». «Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». 
ННАОН 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.21- 
04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОН 0.00-6.03-93 
«Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів 
про охорону праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безепеки праці. Охорона праці 
і промислової безпеки у будівництві (ДБН)».



Нормативно-правової та матеріально-технічної бази

Також на підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений; 
інформаційними стендами, технічними засобами, макетами, засоби 
індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, 
панами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки 
проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, 
виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки, передбачених у 
колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні 
виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) 
та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який 
включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти 
підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну 
та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші 
інформаційні матеріали. Наказом № 18 від 21.07.18 р. інженера з охорони 
праці Мар'юшкіну Л.М. призначено відповідальною за організацію 
роботи кабінету охорони праці. Журнали, положення, інструкції з 
охорони праці, прогами інструктажів та ін. відповідають вимогам 
законодавства з питань охорони праці. Наказом 19 від 21.07.18 р. 
інженера з охорони праці Мар'юшкіну Л.М. призначено відповідальною 
за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в 
нормативну документацію з охорони праці, навчально-методичного 
забезпечення.

нормативно-пр^во|(оїта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

V
Гречаний 0 .0 .

і'Дпис) (ініціали та прізвище)

О'Ь 20 IS р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 / ^ .

Примітки: 1. Фізична 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) 
мащин, механізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними
особам и, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідном у органу держ авної податкової служ би і мають відмітку в 
паспорті,” .


