
Центр надання адміністративних послуг 
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ДЕКЛАРАЦІЯ  

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

_______ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУДТРАСТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Паторжинського, будинок 13, 
ЄДРПОУ -  42316046, Директор -  Однокоз Валерій Володимирович, +380973599289

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

________________________ UKRBUDTRAST@GMAIL.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 об ’єктах замовників по всій Україні_____________
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

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 
16.08.2002 № 1788 страхування не проводиться так як товариство не є об'єктом 
підвишеноїнебезпеки______________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

добровільний аудит з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Однокоз Валерій Володимирович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

9
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:

- Зварювальні роботи________________________________________________________
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра________________________
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В________________
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 

розташування підземних комунікацій______________________________________ ____
(найменування виду робіт
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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

_______________________________ 7 робочих М І С Ц Ь ________________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

_____________ з них 4, на яких існує підвищений ризик отримання травм_____ _ _
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Офісне (адміністративне) приміщення та складське приміщення загальною площею 
65,6 кв.м., для проведення адміністративної діяльності, розміщення та зберігання 
матеріально-технічної бази, тощо за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
вулиця Паторжинського, будинок 13, а також приміщення які надаються Замовником, 
згідно з договорами підряду________________________________________________________

і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом від 26.06.2019 року №3-ОП затверджено Положення про службу охорони 

праці та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці. Згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці розроблено та 
наказом від 26.06.2019 року №1-ОП введено в дію інструкції з охорони праці по 
професіях згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в 
тому числі при виконанні заявлених в декларації

Наказом №6-ОП від 26.06.2019 р. функції служби охорони праці покладено на 
Пономаренко Олександра Миколайовича -  начальника будівельно-монтажної дільниці

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

Наказом Товариства від 26.06.2019 року №5-ОП створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці у складі: Голова комісії -  директор Однокоз Валерій 
Володимирович; Члени комісії -  Пономаренко Олександр Миколайович -  
начальник будівельно-монтажної дільниці (інженер з охорони праці за 
суміщенням); Горобець Олександр Веніамінович -  виконроб_____________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Відповідальні особи:

-  Виконроб Горобець Олександр Веніамінович -  відповідальний за 
зварювальні роботи; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в 
діючих електроустановках напругою понад 1000 В; земляні роботи, що 
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності 
до вимог Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці. Розроблені тематичні плани та програми навчання з 
питань охорони праці посадових осіб.

Члени комісії з перевірки знань з охорони праці Товариства пройшли 
навчання з питань охорони праці за нижчезазначеними напрямками в



навчальних центрах з охорони праці та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській та Запорізькій області.

-  Директор Однокоз Валерій Володимирович, пройшов навчання 
з загальних питань з охорони праці в навчальному центрі ФОП Макаров Д.В. та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (протокол №2.07-10 ОП від 15.07.2019 року);

-  Начальник будівельно-монтажної дільниці (інженер з охорони 
праці за суміщенням) Пономаренко Олександр Миколайович; виконроб 
Горобець Олександр Веніамінович -  пройшли навчання та перевірку знань 
законодавства України про охорону праці, з основних положень Закону 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами України, законодавства 
України про в навчальному центрі ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №189 від 29.05.2019 року);

-  Директор Однокоз Валерій Володимирович, начальник 
будівельно-монтажної дільниці (інженер з охорони праці за суміщенням) 
Пономаренко Олександр Миколайович; виконроб Горобець Олександр 
Веніамінович пройшли навчання та перевірку знань за «Правилами охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в навчальному

■ ~

центрі ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАИН» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол №215 від 13.06.2019 року);

-  Директор Однокоз Валерій Володимирович, начальник 
будівельно-монтажної дільниці (інженер з охорони праці за суміщенням) 
Пономаренко Олександр Миколайович; виконроб Горобець Олександр 
Веніамінович. пройшли навчання з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.28-98), Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки України, 
Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) -  (група з 
електробезпеки V, до та вище 1000 В) в навчальному центрі ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №199 від
04.06.2019 року);

-  Директор Однокоз Валерій Володимирович, начальник 
будівельно-монтажної дільниці (інженер з охорони праці за суміщенням) 
Пономаренко Олександр Миколайович; виконроб Горобець Олександр 
Веніамінович пройшли навчання та перевірку знань за правилами «Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.0-12. ДБН А.3.3-2- 
2009 в навчальному центрі ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №147 від 04.04.2019 року);

-  Директор Однокоз Валерій Володимирович, начальник 
будівельно-монтажної дільниці (інженер з охорони праці за суміщенням) 
Пономаренко Олександр Миколайович; виконроб Горобець Олександр 
Веніамінович пройшли навчання та перевірку знань за «Правилами охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 в 
навчальному центрі ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та



перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол №192 від 30.05.2019 року);

-  Директор Однокоз Валерій Володимирович, начальник 
будівельно-монтажної дільниці (інженер з охорони праці за суміщенням) 
Пономаренко Олександр Миколайович; виконроб Горобець Олександр 
Веніамінович пройшли навчання та перевірку знань за «Правилами охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00- 
1.81-18 в навчальному центрі ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №196 від 03.06.2019 року);

-  Директор Однокоз Валерій Володимирович, начальник 
будівельно-монтажної дільниці (інженер з охорони праці за суміщенням) 
Пономаренко Олександр Миколайович; виконроб Горобець Олександр 
Веніамінович пройшли навчання та перевірку знань за «Правилами безпеки 
систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 в навчальному центрі ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №205 
від 07.06.2019 року);

Робітники Підприємця навчені у встановленому порядку і проходять 
перевірку знань: загальних питань з охорони праці; Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.28-98). Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки 
України, Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) 
в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правилам охорони праці під 
час виконання робіт на висоті»; за правилами «Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.0-12, ДБН А .3.3-2-2009; «Правилами 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00- 
1.71-13; «Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18; «Правилами безпеки систем 
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15; своєю комісією з перевірки знань з 
перевірки знань з питань охорони праці (протоколи: №2 від 26.06.2019; №3 від 
26.06.2019; №4 від 26.06.2019; №5 від 26.06.2019).

Затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці по професіях для працівників, з яким робітники 
ознайомлені під підпис. Після перевірки знань з питань охорони праці 
оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робі.

Робітники підприємства пройшли відповідне навчання та допущені до 
виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

-  Неклеса Євген Анатолійович -  електрогазозварник, пройшов 
навчання за НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі 
виконуваних робіт й питань пожежної безпеки, посвідчення зварника №02981- 
П від 14.06.2019 року, видане навчальним центром ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН», атестаційне посвідчення видане ТОВ «Пуско
налагоджувальне підприємство «Коксохімтепломонтаж», протокол засідання



атестаційної комісії №139 від 27.06.2019 року, допущений до зварювальних 
робіт: вид зварювання електродугове зварювання.

-  Осін Ярослав Володимирович -  електрогазозварник, пройшов 
навчання за НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі 
виконуваних робіт й питань пожежної безпеки, посвідчення зварника №02980- 
П від 14.06.2019 року, видане навчальним центром ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН», атестаційне посвідчення видане ТОВ «Пуско
налагоджувальне підприємство «Коксохімтепломонтаж», протокол засідання 
атестаційної комісії №138 від 27.06.2019 року, допущений до зварювальних 
робіт: вид зварювання газове зварювання.

Осін Я.В.; Неклеса Є.А., Вовчук Ю.П. -  монтажники з монтажу 
сталевих та ЗБК (верхолази), пройшли спеціальне навчання персоналу на 
допуск до безпечного виконання висотно-верхолазних робіт та робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів за НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол 
№30/11-18 від 26.11.2018), та допущені до робіт, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра;

-  Вовчук Ю.П., Іванов С.А. -  електромонтери з ремонту та 
обслуговування електроустаткування, пройшли навчання та перевірку знань за 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в 
обсязі виконуваних робіт; присвоєно 4 (четвертий) розряд з професії 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - посвідчення 
видані ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН».

-  Іванов С.А. -  муляр, пройшов навчання та перевірку знань за 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правилам охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»; за правилами «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» 
НПАОП 45.2-7.0-12, ДБН А.3.3-2-2009; «Правилами охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13; в обсязі 
виконуваних робіт; присвоєно 4 (четвертий) розряд з професії муляр -  виписки 
з протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №247-П від
21.05.2019 року.

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці 
(Вступний інструктаж; Первинний інструктаж; Повторний інструктаж; 
Позачерговий інструктаж; Цільовий інструктаж).

В наявності експлуатаційна документація, паспорти та інструкції з 
експлуатації, на обладнання яке використовується при виконанні заявлених 
робіт, ручний інструмент, комплекти верхолазів (карабін, спускові пристрої, 
затискачі ручні, затискачі для тросу), за наступним переліком: зварювальний 
апарат «Патон»; перфоратор, дриль, віброшлифувальна машина, зачисна 
машина, електровідбійний молоток, драбина універсальна, комплект 
слюсарного інструменту, ножиці ручні для різки металу, тиски слюсарні з



ручним приводом, рулетка вимірювальна металева, рівень будівельний, отвіс 
стальний будівельний, свердлильна машина; гайковерт електричний, тощо.

Виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або 
в зоні розташування підземних комунікацій здійснюється на підставі договору 
на виконання підрядних робіт за яким надається техніка з операторами та 
машиністами, а саме: екскаватор -  навантажувач АТЕК-999Е, навантажувач 
Caterpillar GP30, самоскид КАМАЗ 5511, тощо.

В наявності протокол періодичних випробувань №26/06 від 26.06.2019 
року поясів запобіжних (ременів безпеки для захисту від падіння з висоти та 
утримання) та приладдя, що належать Товариству. Випробування поясів 
запобіжних, поясних карабінів й рятувальних мотузок проводяться 1 раз на 6 
місяців під керівництвом особи, що відповідає за випробування засобів 
індивідуального захисту. Наказом №19-ОП від 26.06.2019 року Товариство 
створило комісію з проведення випробувань засобів індивідуального захисту. 
Кожен пояс і мотузка мають інвентарні бирки із вказівкою дат проведених і 
наступних випробувань. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до 
вимог заводів-виготовлювачів.

Заключний акт про проходження періодичного медичного огляду виданий 
КЗ «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8» від
01.07.2019 року.

Товариством створені необхідні умови для безпечного виконання 
заявлених робіт. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами 
індивідуального захисту згідно норм безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. В наявності 
рукавиці гумові діелектричні -  2 пари, калоші гумові діелектричні -  2 пари, 
килими гумові діелектричні (50x50/20 кВ) -  2 од., -  протокол вимірювання 
опору ізоляційних кабельних ліній та електрообладнання виданий 
електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА Купіна», свідоцтво про 
засвідчення технічної компетентності №ПЧ 06-2/155-2018 від 25.04.2018 року. 
В наявності вольтметр цифровий, інв. № 1, амперметр інв. №2, які пройшли 
відповідну метрологічну повірку.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні 
випробування із занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правилами 
безпечної роботи з інструментом та пристроями.

В наявності наступні нормативно-правові акти з охорони праці та 
промислової безпеки:

Закон України «Про охорону праці».
-  «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 

та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
жовтня 2011 року № 1107.

-  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 «Порядок розробки та затвердження власником 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».

НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту».

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів».

-  НПАОП 40.1 -1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів».

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями».

-  НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів».

-  НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».
-  НПАОП 0.00-1.15-07 «Правилам охорони праці під час виконання 

робіт на висоті»
НПАОП 45.2-7.0-12, ДБН А.3.3-2-2009 «Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві»;
-  Типове положення про кабінет охорони праці
-  Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
-  Типове положення про порядок проведення навчання и перевірки 

знань з питань охорони праці
-  Типове положення про службу охорони праці.

Товариство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони 
праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт.

Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з 
питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені 
екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадами та 
професіями.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання V 
територіальному органі Держпраці а&ґ 20//̂ р

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) 
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.”.

(ініціали та прізвище)
В .В. Одконоз


