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Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
' відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця__________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
________________________________ «СТИЛЬ-БУДІК»._______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49007. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Підмогильного. 5 Б.________СДРПОУ 35112357.

_______________________ Шуригін Юрій Леонтійович. тел. 067-625-87-36.__________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

____________________________________ stilbudk@, email. 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;

_____________________ на территорії України згідно укладених договорів підряду _____________
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 ш коди______ договір не укладався ______

(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. Шуригін Юрій Леонтійович____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

ЦІЄЮ  декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та j tm o b  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:

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій______________________________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
__________________ Кількість робочих місць: 12. на яких існує ризик винекненя травм 11_______

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
______________________________________адміністративна будівля 1__________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів



/
/ _______________________________транспортний підрозділ

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості директор, Шуригін Юрій Леонтійович, директор з транспорту. Кікоть 

Геннадій Ростиславович, комерційний директор Шуригіна Лілія Федорівна, пройшли навчання в 
навчальному центрі з охорони праці Фізична особа-пілприємепь Макаров Д.В. Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти 
пілвитпеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в ТОВ 
«СТИЛЬ-БУЛ І К». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області Гвитяг з протоколу від 25.10.2018 № 0510-180Щ.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
Наказом від 17.08.2016 № 17Q8-1-OT призначено відповідальною особу за безпечне виконання 
заявлених робіт підвищеної небезпеки Кікоть Геннадія Ростиславовича.

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

Наказом від 12.09.2017 № 120917/ОП функції служби охорони праці, покладені на директора. 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказом від 09.08.2016 № 0908-1- ОТ затверджений склад комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці: голова комісії -  директор Шуригін Юрій Леонтійович. члени комісії: директор з 
транспорту Кікоть Геннадій Ростиславович, комерційний директор Шуригіна Лілія Федорівна.

Ч лени  комісії з перевірки знань з питань охорони праці пройшли навчання в навчальному 
центрі з охорони праці Фізична особа-підприємець Макаров Д.В. з: НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатапії електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»: НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона пратті і промислова безпека у будівництві (ЯБНЪ>. НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони прятіі н а  автомобільному транспорті» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпрятті у Запорізькій області (витяги з протоколів від 23.10.2018 № 3010/18Е. від 15.10.2018 
№ 1910-18. від 23.10.2018 № 3010-18V

Водії, машиністи екскаваторів закінчили професійне навчання та мають відповідні 
посвідчення тя свідоцтва, зокрема: маїїтиніст екскаватора Земляний М.Т.. (атестат № 26 від 20.08.1976 
р. Гірниче професійно-технічне училище), машиніст екскаватора Тропа П.П. (диплом HP № 21638958 від 
30.06.2003 р. професійно-технічне училище № 88). водій самоскиду DAF Фурман О.І. (диплом ВН № 
11662635 від 25.06.1999 р. Погребищенське професійно-технічне училище № 42). водій самоскиду DAF 
ПІнуркп Е.М. (диплом МТ № 680774 від 30.06.1988 р. Дніпропетровський технікум зварювання та 
електроніки ім. Є.О. Патона).

Прпфег.ійно-кт^яліфікяттійттий склад; праттівників. які задіяні на виконанні робіт підвишеної 
небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства праці та 
соціальної політики України від 29.12.2004 року №336 (зі змінами) «Про затвердження Випуску 
1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Довідник
кваліфікаттійних характеристик професій працівників».______________________________________
Водії, матттиністи екскаваторів пройшли перевірку знань з питань охорони праці в комісії 
пі дприємства (протокол № 16/01 від 16.01.2018. протокол № 06/02 від 06.02.2018. протокол № 
06/03 від 6.03.2018).
Наказом директора підприємства від 11.05.2018 №1105-1-ОТ переглянуті та затверджені 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства: програми навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони 
прятті. Інструкції з охорони праці переглянуті та введені в дію наказом директора підприємства 
від 10.05.2018 №100518/0п. зокрема: Інструкція з охорони праці №13 для слюсаря з ремонту 
автомобіля, Інструкція з охорони праці №06 для водія самоскида, Інструкція з охорони праці



.^02 для машиніста екскаватора. Інструкція з охорони праці №01 для водія вантажного 
автомобіля.____________________

На пілприг-мстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питант> охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 
з відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів, 
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці, журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 
Також, на виконяння вимог НПАО 0.00-4.12-05. розроблені тематичні плани і програми навчання 
з питань охорони праці. Екзамени проводяться традиційними методами (білети). Працівникам 
підприємства організовано проведення інструктажів з питань охорони праці з записами в 
вілповілних журналах.

П рацівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту віяповілно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні 
властивості (бавовняні комбінезони, чоботи, сигнальні жилети, та інш.). При прийомі на роботу 
та в процесі трудової діяльності робітники проходять медичне обстеження, інформуються під 
особистий п ія п и с про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій».

Для забезпечення надійної і безпечної експлуатації машини, які використовуються при 
виконанні зяявттених робіт протягом встановленого терміну служби. укомплектовані 
експлуататтійними документами (паспорти, інструкції з користування. Ремонт техніки 
проводиться силами товариства).

Заявлені роботи виконуються за допомогою екскаваторів одноковшових (JCB ЗСХ. 
екскаватор-навантажувач. 2012 рік. Великобританія, держ. № 51001 АЕ. JCB ЗСХ SITEMASTER, 
екскаватор-навантажувач. 2018 рік. Великобританія, держ. № 52207 АЕ. JCB 4СХ SITEMASTER. 
екскаватор-навантажувач. 2018 рік. Великобританія, держ. № 21849 АІ. JCB ЗСХ. екскаватор- 
навантажувач. 2004 РІК. Великобританія, держ. № 52888 АЕ. HYUNDAI ROBEX 170W-7. 
екскаватор. 2007 рік. Корея: держ. № Т 07263 АЕ. заєстрований в ГУ Держ.праці у 
Пніпропетровській області), автомобілів МАЗ (МАЗ 551605. самоскид с. 2007 рік. Білорусь; 
держ. № АЕ 7521 ЕТ. МАЗ 551605. спеціалізований вантажний самоскид. 2008 рік. Білорусь; 
держ. № АЕ 5932 СК). автомобілів DAF (DAF 95 XF 380 вантажний сідловий тягач -Е. 2001 рік, 
Нілертгяняи. держ. № АЕ 1816 IB та CARNEHL CHKS/STH спеціалізований напівпричіп- 
спеціалізований напівпричіп-самоскид-Е. 1999 рік. Німеччина, держ. № АЕ 7861 ХМ, DAF FT 
XF 105 спеціалізований вантажний- спеціалізований сідловий тягач -Е. 2010 рік: Нідерланди, 
держ. № АЕ 0504 КА та LANGENDORF SKA 24/28 спеціалізований напівпричіп- 
спеціалізований напівпричіп-самоскид-Е. 2006 рік. Німеччина, держ. № АЕ 7862 ХМ; DAF XF 
105.460 спеціалізований вантажний сідловий тягач -Е. 2008 рік. Нідерланди, держ. № АЕ 4070 ІМ 
та SCHMITS SKI 24 спеціалізований напівпричіп- спеціалізований напівпричіп-самоскид-Е. 2009 
РІК. Нідерляняи. ЯЄРЖ. № АЕ 0580 ХК: DAF XF 105.410 спеціалізований вантажний - 
спеціалізований сідловий тягач -Е. 2008 рік. Нідерланди, держ. № АЕ 6766 IP та 
SCHWARZMULLER HKS-3E спеціалізований напівпричіп- спеціалізований напівпричіп- 
самоскил-Е. 2007 рік. Австрія, держ. № АЕ 4312Х К_________________________________________

Проведення земляних робіт в зоні розташування підземних комунікацій узгоджується з
комунальними силами.

ТОВ «СТИЛЬ-БУД І К» забезпечено нормативно-правовою документацію: Закон України 
«Про охорону праїті». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвишеної небезпеки». НПАОП 0.00- 
4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». 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 0.00-6.03-93 «Про порядок 
опрацювання і затвердження класнишм нормативних актів про охорону праці, що діють на



/1ДГГОИЄМСТВІ». ІШАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони пратті пі я час роботи з 
інструментом та пристроями». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експпуятяттії 
електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуататгії електроустановок гппживячів». ПУЕ 
«Правила улаштування електроустановок». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона пратті і промислова 
безпека у будівництві (ДБЮ». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті», що розповсюджується на роботи піявшпеної небезпеки, які декларукугься. 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, до якого забезпечено вільний доступ 
працівників, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по нявчянню  
працівників з питань охорони праці, нропаганда безпечних умов пратті та профілактитті аварій, 
виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток з охорони праці забезпечений 
посібниками, нормативно-прздовими актами з охорони пратті, наглядними матеріалами тощо.

нормативно-пр^ової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(пі/пис) 

03 червня 2019 р.

Ю.Л. Шуригін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  2 0 - ^ .  № _________.

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) мащин, 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.".


