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Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
_________________________________________«СПЕЦДОРРЕМБУД»______________________

(для ю ридичної особи: найменування юридичної особи,
________51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд.І______

місцезнаходження,
____________________________________40196224_________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________ Палій Тарас Миколайович_____________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
____________________067-522-17-71______ ups.roadsl996@gmail.com____________________

номер телефону, 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 території Дніпропетровської області, згідно 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 шкоди договір не укладався______________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Аудит не проводився

(дата проведення аудиту)

Я,________________Палій Тарас Миколайович,________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи 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, 
устатковання підвищеної небезпеки:
____________________ роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_____________________

(найменування виду робіт

підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатую ться (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
кількість робочих місць: 60, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик_____

виникнення травм :9_______________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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будівель - 2, дорожньо-будівельних дільниць - 2___________________________________________
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки:

- Палій Тарас Миколайович -  директор ТОВ «СПЕЦДОРРЕМБУД»;
- Сіленко Олександр Миколайович -  головний енергетик;
- Чупікін Іван Вікторович -  начальник дорожньо-будівельної дільниці № 1;
- Свинобой Анатолій Миколайович -  начальник дорожньо-будівельної дільниці №2.

Директор ТОВ «СПЕЦДОРРЕМБУД» Палій Т.М. пройшов навчання та перевірку знання 
Законодавства України про охорону праці. Основних положень Закону України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та взаємозв'язок з іншими 
Законами України, Законодавства України про працю комісією Головного Управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі наказу №58 від 04.03.2019р.
(протокол №217/4.5/2019 від 02.09.2019р.);____________________________________________________

(прізвище, м'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
У відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про охорон у праці» на підприємстві 

наказом директора №Р1-ОТ від 09.06.2017 року створена та функціонує служба охорони праці. 
Функції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці Дубовик С.А.. Служба охорони 
праці підпорядковується безпосередньо директору підприємства і в своїй діяльності керується 
«Положенням про службу охорони праці ТОВ «СПЕЦДОРРЕМБУД», переглянутим та 
затвердженим наказом від 25.07.2019р. №19-ОП.

Згідно вимог ст.13 Закону України «Про охорон у прані» на підприємстві розроблені та 
введені в дію положення та накази стосовно охорони праці та промислової безпеки, а також 
функціонує Система управління охороною праці. З цією метою на підприємстві розроблене та 
введене в дію наказом від 20.03.2018р. №Р4-ОП «Положення про систему управління охороною 
праці».

На підприємстві наказом №Ю-ОП від 17.05.2019 року створена постійно дюча комісія з 
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
_____________ Голова комісії-заступник директора Жорняк Валерій Павлович;
_____________ Члени комісії -  головний енергетик Сіленко Олександр Миколайович;
___________________________ - начальник дільниці Свинобой Анатолій Миколайович;
___________________________ - інженер з охорони праці Дубовик Сергій Анатолійович.

Члени комісії пройшли навчання га перевірку знань відповідних Правил з охорони праці, а 
саме:

Голова комісії -  заступник директора Жорняк В.ГІ. пройшов навчання га перевірку знання:
• Законодавства України про охорону праці. Основних положень Закону України «Про 

охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та 
взаємозв'язок з іншими Законами України, Законодавства України про працю комісією 
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі 
наказу №58 від 04.03.2019р. (протокол №220 від 14.06.2019р.);

член комісії Сіленко О.М. -  головний енергетик пройшов навчання та перевірку знання:
• Законодавства України про охорону праці. Основних положень Закону України «Про 

охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та 
взаємозв'язок з іншими Законами України, Законодавства України про працю комісією 
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі 
наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №737 від 09.07.2018р.);



• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на 
підставі наказу №58 від 04.03.2019р. (протокол №320 від 16.08.2019р.);

• «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3, «Законодавство про охорону праці», 
«Правила пожежної безпеки (розділ 7,8) комісією Головного Управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, що створена на підставі наказу №58 від 04.03.2019р. 
(протокол №288 від 30.07.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом га 
пристроями» комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
що створена на підставі наказу №58 від 04.03.2019р. (протокол №217 від 13.06.2019р.);

член комісії Свинобой A.M. -  начальник дільниці, пройшов навчання та перевірку знання:
• Законодавства України про охорону праці. Основних положень Закону України «Про 

охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та 
взаємозв'язок з іншими Законами України, Законодавства України про працю комісією 
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі 
наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №496 від 23.05.2018р.);

• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена 
на підставі наказу №58 від 04.03.2019р. (протокол №320 від 16.08.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
що створена на підставі наказу №58 від 04.03.2019р. (протокол №217 від 13.06.2019р.);

член комісії Дубовик С.А. -  інженер з охорони праці, пройшов навчання та перевірку знання:
• Законодавства України про охорону праці. Основних положень Закону України «Про 

охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та 
взаємозв'язок з іншими Законами України, Законодавства України про працю комісією 
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі 
наказу №58 від 04.03.2019р. (протокол №175/4.5/2019 від 08.07.2019р.).

• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на 
підставі наказу №58 від 04.03.2019р. (протокол №320 від 16.08.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» комісією Головного Управління Держпраці У Дніпропетровській області, 
що створена на підставі наказу №58 від 04.03.2019р. (протокол №217 від 13.06.2019р.);

Наказом №26-ОП від 03.09.2019р. призначені відповідальні особи за організацію і безпечне 
виконання робіт на висоті у відповідних підрозділах:

• Сіленко Олександр Миколайович -  головний енергетик;
• Чумак Ілля Володимирович -  виконавець робіт;
• Свинобой Анатолій Миколайович -  начальник дорожньо-будівельної дільниці №2. 

Відповідальні особи пройшли навчання га перевірку знань відповідних Правил з охорони
праці:

Чумак І.В. -  виконавець робіт пройшов навчання та перевірку знання:
• Законодавства України про охорону праці. Основних положень Закону України 

«Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та 
взаємозв'язок з іншими Законами України, Законодавства України про працю
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що 
створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №1326 від 09.11.2018р.);



• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на 
підставі наказу №58 від 04.03.2019р. (протокол №320 від 16.08.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
що створена на підставі наказу №58 від 04.03.2019р. (протокол №217 від 13.06.2019р.).

Згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004р. №336 на підприємстві розроблені, 
затверджені директором і введені в дію посадові інструкції керівників і фахівців.

Наказом №Р5-ОП від 22.04.2019р. на підприємстві затверджено «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці». Наказом №Р7-ОП від 26.04.2019р. затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, які встановлюють вимоги щодо 
безпечного виконання робіт, в тому числі і на висоті. Тексти інструкцій є стислими, 
зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають 
вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

наявністю служби охорони праці, інструкцій

Працівникі, зайняті виконанням робіт на висоті;
• машиніст котка самохідного з рівними вальцями Шевченко П.Г.;
• машиніст котка самохідного з рівними вальцями Заярний М.А.;
• машиніст котка самохідного з рівними вальцями Мормуль П.В.;
• машиніст котка самохідного з рівними вальцями Жмуренко А.П.;
• машиніст-оператор навантажувальної машини Плігченко В.П.;
• машиніст-оператор навантажувальної машини Беца A.B.;
• машиніст укладача асфальтобетону Пасічник Д.А.;
• машиніст екскаватора Приладшиев О.П.;
• машиніст екскаватора Загорулько В.О.

пройшли навчання та перевірку знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, що створена на підставі наказу № 388 від 16.08.2019р. (протокол №321 від 16.08.2019р.).

Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підприємстві і для яких потрібні 
спеціальне навчання та перевірка знань з питань охорони праці, затверджено наказом 
директора від 10.04.2019р. №РЗ-ОП.

У відповідності до вимог ст.17 Закону України «Про охорону праці» та «Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 
21.05.2007 №246, на підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під 
час приймання на роботу (попередній медогляд) та протягом трудової діяльності. Працівники, 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли періодичний медичний огляд в КНГІ 
«Придніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8» Дніпровської міської 
ради в 2019 році, згідно укладеного договору №45 від 16.04.2019р.

Згідно вимог ст.20 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені га 
впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям ТОВ 
«СПЕЦДОРРЕМБУД» на 2019 рік.

На підприємстві організація роботи щодо навчання, перевірки знань з питань охорони 
праці та проведення інструктажів, здійснюється відповідно до «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «СПЕЦДОРРЕМБУД», 
затвердженого наказом №РЗ-ОП від 10.04.2019р. яке розроблене на основі типового Положення 
з урахуванням специфіки підприємства.



Ha TOB «СПЕП/ЮРРЕМБУД», ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці та журнали реєстрації інструктажів з питань охорони прані на робочому місці. 
Проведення вступного, первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи.

Наказом директора №РЗ-ОП від 10.04.2019р. на підприємстві затверджені програми 
проведення навчання га перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по 
професіям, затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці. Після 
перевірки знань з питань охорони прані оформлюються відповідні протоколи.

про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На ТОВ «СПЕЦДОРРЕМБУД», в наявності експлуатаційна документація на машини, 

механізми, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатується. В наявності паспорти та 
інструкції з експлуатації заводів-виробників.

Рнштування, помости пройшли випробування і складені акти приймання їх в експлуатацію. 
На запобіжних поясах в наявності бірки з інвентарними номерами та датою проведення 
наступного випробування. Технічна документація (документи з експлуатації) з відміткою 
служби (відділу) технічного контролю виробника засобів колективного та індивідуального 
захисту в наявності. Своєчасно проводяться необхідні експлуатаційні випробування драбин,
запобіжних поясів та риштувань.________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники ТОВ «СПЕЦДОРРЕМБУД», в повному обсязі забезпечені спецодягом, 

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до особливостей 
виробництва та технологічного процесу. Наказом №13-ОП від 05.06.2019р. створено комісію з 
приймаиия і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на 
відповідність вимогам нормативних документів.

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацією в повному обсязі. Наказом 
№24-ОП від 12 серпня 2019р. затверджено «Перелік нормативно-правових актів з охорони 
праці, які розповсюджуються на діяльність ТОВ «СПЕЦДОРРЕМБУД».

Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення підприємства відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно- 
правових актів з охорйни праці, під час виконання робіт на висоті.

На ТОВ «СПЕЦД» )РРЕМБУД» в наявності кабінет з охорони праці в якому проводяться 
навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Кабінет забезпечено відповідними 
плакатами, наглядниіу и посібниками і комп’ютерною технікою.
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(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарював 
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одарювання у територіальному

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 підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.".


