
г 1 5 СЕР 2019 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
для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«УКРБІЛДІНГЦЕНТР>>51928, Дніпропетровська обл., м. К ам ’янське, 
вул. Воїнів -Афганців, буд. 16, офіс 98

місцезнаходження, код згідно з ЄД РП О У, прізвищ е,,

_____________код згідно з ЄДРПОУ 42823763 Льовушкін Олексій Євгенович______
ім'я та по батькові керівника, номер телефону;

__________________-тел. (098)333-98-72, £-тш7икгЬіМіпдсеп{г@дтаіІ.сот___________ _

'  &  '

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;

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

машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
____________________________________не укладався_________________________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Льовушкін_______ Олексій Євгенович директор___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особиабо 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, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Зварювальні роботи.
(найменування виду робіт)

Кількість робочих місць — 9, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

виникнення травм- 5___________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у  том у числі тих,

будівель і споруд (приміщень)-!, виробничих о б ’єктів -1
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Льовушкіна Д. Є начальника дільниці, покладені функції охорони праці 
наказом № 3/ОП від 10.04.2019 р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Наказом № 5/ОП від 10.04.2019 р. створена комісія з перевірки з питань
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони праці працівників
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

mailto:ukrbildingcentr@gmail.com


Зприємства, атестована з питань охорони праці та відповідних НПАОП.________
структажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

олова комісії - директор Льовушкін Олексій Євгенович ; члени комісії є: 
виконробусик Максим Сергійович; начальник дільниці — Льовушкін Денис Євгенович

Відповідальною особою за виконання робіт з підвищеною небезпекою, призначено 
виконроба — Усика Максима Сергійовича, (наказ № 6/ОП від 10.04.2019 р.)

Відповідальною особою за електрогоподарство підприємства, призначеновиконроба 
— Усика Максима Сергійовича (наказ № 6/ОПвід 10.04.2019р.)

Відповідальною особою за утримання у справному стані електроінструменту, 
призначено виконроба -  Усика Максима Сергійовича (наказ №  16/ОП від 
11.04.2019р.)

Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, призначено виконроба 
Усика Максима Сергійовича, (наказ №  15/ОП від 11.04.2019 р.).
Відповідальною особою за безпечне виконання зварювальних робіт призначено 
виконроба Усика Максима Сергійовича (наказ №  12/ОП від 11.04.2019 р.).
Директор Льовушкін О. Є..в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Будмашоснова» 
пройшов навчання і перевірку знань з загальних питань охорони праці в комісії 
Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу №5-2803-19 
від 28.03.2019 р.), в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21
98, (витяг з протоколів №  064, №065 від 05.04.2019р.) в«УК Спектр» пройшов 
навчання та перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу №  067 від 12.04.2019р.)
Начальник дільниці Льовушкін Д.Є.,в ДП «Придніпровський ЕТЦ» пройшов 
навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області Законів України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» , «Про о б ’єкти підвищенної 
небезпеки» (витяг з протоколу №60 від 25.03.2019 р.)в ТОВ «УК Спектр» пройшов 
навчання та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, (витяг з протоколів № 064, №065 від 05.04.2019р.) 
в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу №  067 від 
12.04.2019р.)
Виконроб Усик М.С.,в ДП «Придніпровський ЕТЦ» пройшов навчання та перевірку 
знань з загальних питань охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №60 від 25.03.2019 р.) в ТОВ «УК 
Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, (витяг з протоколів № 064, 
№065 від 05.04.2019р.)вТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 
(витяг з протоколу №  067 від 12.04.2019р.)

Виконроб Єсалов В.Ю., вД П  «Придніпровський ЕТЦ» пройшов навчання та перевірку 
знань з загальних питань охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №60 від 25.03.2019 р.),в ТОВ «УК 
Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації



ктроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, (витяг з протоколів №  064,
/065 від 05.04.2019р.), в ТОВ « УК Спектршройшов навчання та перевірку знань 

,Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 
(витяг з протоколу №  №  081 від 03.05.2019р.)

Наказом на підприємстві переглянуті і затверджені положення про:

-положення про службу охорони праці (наказ №8/ОП від 10.04.2019р.);

-положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці (наказ №7/ОП відІО.04.2019р.);

-положення про систему управління охороною праці (СУОП) (наказ № 11/ОТ 
в ід і5.04.2019р .)

Наказом по підприємству від 10.04.2019р. №  5/ОП створена служба з охорони 
праці відповідальна особа:Начальник дільниці Льовушкін Д.С.

Працівники ТОВ « УКРБІЛДІНГЦЕНТР» мають професійну підготовку, зддобуту в 
спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах та на попередньому місці 
роботи.

Працівник Поліщук Є. О. закінчив ПТУ № 24 м. Дніпропетровська та здобув 
професійну підготовку за фахом «Електрогазозварник, арматурник» (диплом НР №  
27532347 від 29.06.2005р.).), в ТОВ ПНП “Коксохімтепломонтаж”отримав 
кваліфікацію зварника протокол від 29.01.2018р. №15 Посвідчення дійсне 29.01.2020р.

Працівник Діденко А.В. закінчив Дніпродзержинськийцентр підготовки та 
перепідготовкиробітничих кадрів будівництва та автотранспорту та здобув 
професійну підготовку за фахом «Електрогазозварник, муляр, монтажник з монтажу 
стальних та залізобетонних конструкцій» (диплом НР №  34097184 від 26.06.2008р.),в 
ТОВ ПНП “Коксохімтепломонтаж ”отримав кваліфікацію зварника протокол від 
25.04.2019р. №17/2 Посвідчення дійсне 25.04.2021р.

Працівник Мовчан К.В. закінчив Дніпродзержинський професійний ліцей та здобув 
професійну підготовку за фахом «Електрогазозварник» (свідоцтво Р16 000720 від 
21.01.2016 р.)в ТОВ ПНП “Коксохімтепломонтаж"отримав кваліфікацію зварника 
протокол від 25.04.2019р. №18/2 Посвідчення дійсне 25.04.2021р.

Працівник Мусатов В.В. закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж та 
здобув кваліфікацію технік-електрик (диплом Н Р №32189151 від 29.06.2007р.)

Працівник Мазан Р.О. закінчив Дніпродзержинське вище професійне училище та 
здобув професійну підготовку за фахом «Електрогазозварник, слюсар-ремонтник» 
(диплом Н Р №43068446 від 30.05.2012р.), в ТОВ ПНП “Коксохімтепло
монтаж ” отримав кваліфікацію зварника протокол від 11.02.2019р. №33 Посвідчення 
дійсне 11.02.2021р.



рацівниками підприємства проводиться інструктажі з охорони праці (Вступний 
структаж; Первинний інструктаж; Повторний інструктаж; Позачерговий 

нструктаж; Цельовий інструктаж).

В наявності експлуатаційна документація, паспорти та інструкціі на обладнання 
яке використовується при виконнані заявлених робіт.

В наявності інструкції з охорони праці, затверджені та введені в дію наказом______
№  12/ОП від 11.04.2019 р.
Інструкція з охорони праці № 23 для слюсаря-ремонтника;
Інструкція з охорони праці №  3 для осіб, що виконують малярні роботи;
Інструкція з охорони праці № 4 при виконанні робіт на висоті;
Інструкція з охорони праці №  5 для слюсаря-сантехніка;
Інструкція з охорони праці №  6 для стропальника;
Інструкція з охорони праці №  8 при вантажо-розвантажувальних роботах; 
Інструкція №  9 про заходи пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт; 

Інструкція з охорони праці № 1 0  для електрозварювальника ручного зварювання; 
Інструкція з охорони праці №  12 при виконанні робіт з ручним електрифікованим 
інструментом;
Інструкція з охорони праці №  13 при роботі зі слюсарним інструментом;
Інструкція з охорони праці №  14 при роботі на персональному комп'ютері;
Інструкція №  17 з пожежної безпеки;
Інструкція з охорони праці №  18 для лицювальника-плиточника;
Інструкція з охорони праці №  19 для покрівельника;
Інструкція з охорони праці № 2 0  для електромонтера;
Інструкція з охорони праці № 21 для персоналу по електробезпеці на першу групу. 
Інструкція з охорони праці №  22 для електромонтера по ремонту
електроустаткування;
Посадова інструкція директора;
Посадова інструкція начальник дільниці;
Посадова інструкція заступник директора;
Посадова інструкція інженера з охорони праці.
На підприємстві ведуться наступні журнали:
-реєстрації всупного інструктажу з питань охорони праці;
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочему місці;
-реєстрації інструкцій з охорони праці;
-видачі інструкцій з охорони праці;
-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; 
-протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС;
-реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Робітники підприємства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони 
праці, програм виконання робіт, інструкцій з охорони праці комісією підприємства
з перевірки знань з питань охорони праці (протокол № Івід 12.04.2019р.)______________
Працівники ТОВ «УКРБІЛДІНГЦЕНТР» забезпечені спецодягом, спецвзуттям, та 
засобами індивідуального захисту у повному обсязі. Пояси запобіжні 
(пройшливипробування: пояс страхувальний 2 ПБ — 2 шт. Акт перевірки №1 від 
15.02.2019 р.), дробини (пройшли випробування: дробина металева інв№  ЗФ00291, 
ЗФ00292. Акт №04 від 15.02.2019р.), інвекторний зварювальний аппарат ММА типу



.'-2500 р.в. 2013р., трансформатор зварювальний типу ТДМ- 202 р.в.2005р., кутова 
,ліфувальна машина (3 шт.),кутова шліфувальна машина (Зилт.),

Фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони 
праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правш (СНиП, ДБН, 
тощо) та технічної документації Підприємства зберегається на електронних носіях.
Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та_______________
актуалізується._______________ ______________________________________________________________

В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП, а 
саме: ____________________________________

ЗУ  №229 - IV  від 21.11.2011 р. Закон України «Про охорону праці»Постанова КМУ  
№1107 від 26.10.2011 р. Порядок видачідозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) від 07 лютого 2018 року № 48 машин, 
механізмів устаткування, підвищеної небезпеки;
НПАОП 0.00-1.15-07Правила охорони праці привиконанні робітна висоті;
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями;
НПАОП 0.00-7.11-123агальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників;____________________________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і_______
перевірки знань з питань охорони праці;_________________________________________________
НПА ОП0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві;
НПА ОПО. 00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;_________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;________________
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів;______________
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок__________
споживачів;________________________________________________________________________________
Наказ МОЗ №246 від 21.05.2007 р. Порядок проведення медичних оглядів__________
працівників певних категорій;_____________________________________________________________
Наказ міністерства № 273 від 16.05.2013р. Правила технічної експлуатації
електроустановок; __________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних 
робіт».

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охрони 
праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, які 
декларуються.

нормативно-правовоїта матеріально-технічноїбази навчально-методичного забезпечення)

Льовушкін Олексій Євгенович
(ініціали та прізвище)




