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ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТАДАЛС-БУД»______________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49005, Дніпропетровська область, місто Дніпро, провулок Біологічний, будинок 2 А, ЄДРПОУ 
40416118, директор Тігов Олексій Георгійович, телефон +380977725300___________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
електронна пошта loqvinoy.serqii@qmail.com____________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданиі^і, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
на об'єктах замовників в місті Дніпро та Дніпропетровській області________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Згідно додатку 1 до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002 року у ТОВ «ТАДАЛС-БУД» 
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводиться, у зв'язку з ти 
що, Товариство не являється об'єктом підвищеної небезпеки._____________________________

(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, директор Тігов Олексій Георгійович_____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________J

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, устаткування підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра________________________________
(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).
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номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
кількість робочих місць: 10, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 2

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

кіл ькість  б у д ів е л ь  І СПОРУД (п р и м іщ е н ь ): 1
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

виробничих об'єктів (цехів, ДІЛЬНИЦЬ, СТРУКТУРНИХ підрозділів): О___________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інщі відомості Директор ТОВ «ТАДАЛС-БУД» Тігов Олексій Георгійович пройщов 
навчання: в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» згідно: Законодавства України про 
ОХОРОНУ праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, медичних оглядів, профілактики просЬесійних захворювань, надання перщої медичної
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП), 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з п р о т о к о л у  № 491 від 24.05.2018 р)._____________________

Наказом № 8 від 02.05.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у працівників підприємства. Директор ТОВ «ТАДАЛС-БУД» Тігов Олексій Георгійович як 
голова комісії та головний інженер Мала Вероніка Юріївна, інженер з охорони праці 
Дерев’яшкіна Марина Юріївна як члени комісії пройшли навчання згідно Законодавства 
України про ОХОРОНУ праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, 
надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління 
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП) в ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з п р о т о к о л у  № 491 від 24.05.2018 р)._____________________

Наказом N° 13 від 02.05.2019 р. призначено відповідального за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства - головного інженера Малу 
Вероніку Юріївну (IV група з електробезпеки до 1000 В), яка пройшла навчання згідно вимог 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». Правил експлуатації електричних станцій і 
мереж (ГКД 34.20.507-2003), «Правил улаштування електроустановок» в обсязі IV групи з 
електробезпеки до 1000 В у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» і перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 
500 від 24.05.2018 р.)._________________________________________________________________

Наказом № 14 від 02.05.2019 р. призначено відповідального за виконання робіт 
підвищеної небезпеки, а саме: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра -  майстра 
виробничої дільниці Логвінова Сергія Михайловича. Він пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 208 від 09.08.2018 p.).____________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
Наказом по підприємству № 7 від 02.05.2019 р. створено службу з охорони праці та 
призначено інженера з охорони праці -Д е р е в ’яшкину Марину Юріївну.____________________



за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт 

підвищеної небезпеки та на професії. І-іаказом № 5 від 02.05.2019 р. затверджено перелік 
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено інструкції з 
охорони праці: № 1 про заходи пожежної безпеки, № 2 вступний інструктаж, № З про надання 
перщої медичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях. № 4 під час
виконання робіт на висоті._____________________________________________________________
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно І-ІПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: 
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: журнали реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, 
повторного, позапланового, цільового інструктажів.______________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання та засоби захисту 
(паспорти, керівництва з експлуатації, протоколи випробувань), які застосовуються при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки.__________________________________________________

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту. Засоби підлягають випробуванням та оглядам у 
відповідні строки. Наказом № 12 від 02.05.2019 р. створено комісію з приймання і перевірки 
засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам 
нормативних документів.______________________________________________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується 
на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються. Матеріально-технічна база відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно- 
правових актів з охорони праці, час виконання робіт, які декларуються.
Підприємство має навчально-і^ Ётодичне забезпечення для організації роботи з навчання.
перевірки знань з питань охоро л праці.
нормативно-правово: та матеріально-тіхнічно ізпечення)

(підпис)

2 £  7i^phuJ 20^р^

Декларація зареєстрована у 
територіальному органі Держпраці

(ініціали та прізвище)

господарювання у

Примітки:! 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 експлуатаи,ію (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,”.


