
Центр надання адміністративних послуг І
“ .Д ніпра ДЕКЛАРАЦІЯ

в« чЛО'езб*- г>?*е>ли се відповідності матеріально-технічної бази вимогам
І законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДНІПРОАРТБУД»________________________________________________________ ________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49044, Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вулиця___________________________________

Шевченка, будинок 37; код СДРПОУ 42184273________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

директор Пархуць Дмитро Степанович; телефон: 0676347009,___________________________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти: 9236772@gmail.com________________________________________
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;
Роботи виконуються на території України згідно договорів

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: 
добровільний аудит з охорони праці не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я. Пархуць Дмитро Степанович,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної 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: 
а саме:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень, пропан-бутан)

Зварювальні роботи____________________________________________________________ _
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які
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дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -  9, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик_______

виникнення травм -  5_______________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує виробниче приміщення за договором оренди виробничої бази 

№87від 18.06.2018р. з ПАТ "Аграрно-виробниче підприємство "СОДРУЖЕСТВО"
о

загальною площею 300,0 м . яке розташоване за адресою:

Дніпропетровська обл.. Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня будинок 
23.________________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе 

директор Пархуць Дмитро Степанович. Він пройшов перевірку знань:

-  Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Запорізькій області, протокол ФОП Макаров Д.В. №5.07-19 від 31.07.2019р.);

-  Вимог Правил технічної експлуатації електроустановок (НПАОП40.1-1.28-98) 

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98'), 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №959від 09.08.2019р.). Має IV групу з 

електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В:

-  «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд1’ №920від 29.07.2019р.):

-  "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" 

НПАОП 0 .0 0 -1 .8 1 -1 8  (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області, протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" № 9 5 2  від 

0 7 .0 8 .2 0 1 9 р .) .

-  "Правила пожежної безпеки в Україні"НАПБ А.01.001-2015 (перевірка знань 

комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, ТОВ "Учбовий 

комбінат "Дніпробуд" №898 від 24.07.2019р.).

-  Відповідальність за безпечне виконання зварювальних робіт несе, згідно наказу 

№18 від 01 жовтня 2019 року, виконроб Крестинський Олександр Володимирович. Він 

пройшов перевірку знань:



з

-  Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області, протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд” № 1 0 5 8  від 

0 5 .0 9 .2 0  19 р .)

-  Вимог Правил технічної експлуатації електроустановок (НПАОП40.1-1.28-98) 

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98). 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №1003від 23.08.2019р.). Має IV групу з 

електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В;

-  «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №1047від 03.09.2019р.);

-  "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" 

НПАОП 0 .0 0 -1 .8 1 -1 8  (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області, протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" № 1 0 9 3  від 

1 1 .0 9 .2 0 1 9 р .) .

-  "Правила пожежної безпеки в Україні"НАПБ А.01.001-2015 (перевірка знань 

комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ 

"Учбовий комбінат "Дніпробуд" №1169 від 27.09.2019р.).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

та промислової безпеки під час виконання робіт на висоті несе, згідно наказу №17 від______

01 жовтня 2019 року, виконроб Крестинський Олександр Володимирович.______________

Відповідальність за виконання вимог безпеки при зберіганні балонів із стисненим, 

зрідженим та інертним газом несе, згідно наказу №20 від 01 жовтня 2019 р.. майстер 

Марченко Дмитро Віталійович. Він пройшов перевірку знань:

-  Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області, протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №1058 від 

05.09.2019р.)

-  Вимог Правил технічної експлуатації електроустановок (НПАОП40.1-1.28-98) 

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98). 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
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у/
протокол TOB "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №1003від 23.08.2019р.). Має IV групу з 

електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В;

-  «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №1047від 03.09.2019р.);

-  "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" 

НПАОП 0.00-1.81-18 (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області, протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №1093 від 

11.09.2019р.).

"Правила пожежної безпеки в Україні"НАПБ А.01.001-2015 (перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ "Учбовий 
комбінат "Дніпробуд" №1169 від 27.09.2019р.).

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

безпеки;

Наказом №13 від 01 жовтня 2019р. на підприємстві створено службу охорони праці. 

Функції служби покладено на інженера з охорони праці Шостака Сергія Миколайовича. 

Він пройшов перевірку знань:

-  Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Запорізькій області, протокол ФОП Макаров Д.В. №1.09-19 від 17.09.2019рЛ;

-  Вимог Правил технічної експлуатації електроустановок (НПАОП4Р. 1-1.28-98) 

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №1()03від 23.08.2019р.). Має IV групу з 

електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В;

-  «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №1047від 03.09.2019р.).

-  "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" 

НПАОП 0.00-1.81-18 (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області, протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №1093 від 

11.09.2019р.).

-  "Правила пожежної безпеки в Україні"НАПБ А.01.001-2015 (перевірка знань 

комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ 

"Учбовий комбінат "Дніпробуд" №1169 від 27.09.2019р.)
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Наказом №15 від 01 жовтня 2019 року створено комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці: голова комісії директор Пархуць Дмитро Степанович та члени комісії: 

інженер з охорони праці Шостак Сергій Миколайович та виконроб Крестинський 

Олександр Володимирович.

На підприємстві затверджені та введені в дію наказом №14 від 01 жовтня 2019 року: 

Положення про службу охорони праці. Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці. Положення про видачу наряду-допуску при 

виконанні робіт підвищеної небезпеки. Настанова з Системи управління охороною праці.

Введені в дію наказом №14 від 01 жовтня 2019 рок інструкції з охорони прані, у тому 

числі:

-  інструкція з охорони праці №7 при виконанні робіт на висоті:

-  інструкція з охорони праці №8 при роботі з риштувань та подмостків;

-  інструкція з охорони праці №9 по безпечної експлуатації балонів з газами:

-  інструкція з охорони праці №10 для електрозварювальника;

-  інструкція з охорони праці №11 для стропальника:

-  інструкція з пожежної безпеки.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок 

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж з 

питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та 

позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до 

законодавства з питань охорони праці на своїх дільницях.

Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені 

програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності 

журнали з охорони праці:

-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці:

-  Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
На підприємстві працюють:

-  зварник Кріль Андрій Степанович (посвідчення зварника №КВ 0019/1128 від 

25.05.2018р.. видане атестаційною комісією ДП "УВК КП "Дніпротехмонтаж". Допущений 

до зварювання металоконструкцій. Посвідчення дійсне до 25.05.2020 року):

- стропальник Кришень Геннадій Геннадійович (посвідчення № 10519 від 

11.07.2019р.)

-  муляр Памчук Олександр Йосипович (посвідчення № 14008 від 23.11.2018р.)

- муляр Нікушкін Богдан Володимирович (посвідчення № 4515 від 29.03.2019р.)
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—монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Сокол Михайло 

Михайлович (посвідчення № 1 4078  від 2 7 .1 1 .2 0 1 8 р .)

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з 

охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:

-  протокол №1 від 09.10.2019р. перевірки знання Законів України «Про охорону 

праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», 

«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці, 

затверджених наказом №14 від 01 жовтня 2019 року (5 осіб);

-  протокол №2 від 09.10.2019р. перевірки знань Законів України при роботі на висоті 

згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07. прийнятих по ним нормативно-правових актів та 

інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №14 від 01 жовтня 2019 року (5 осіб);

-  протокол №3 від 09.10.2019р. перевірки знань «Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98». «Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1) та 

інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №14 від 01 жовтня 2019 року 5 осіб);

-  протокол №4 від 09.10.2019р. перевірки знань "Правил охорони праці під час 

експлуатації обладнання, що працює під тиском” НПАОП 0.00-1.81-18 та інструкції з 

охорони праці, затвердженої наказом №14 від 01 жовтня 2019 року 1 (особа).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти.

керівництво з експлуатації, інструкції з користування на все обладнання, за допомогою

якого виконуються роботи, що декларуються), на зварювальне обладнання, запобіжні 
пояси.

експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з 

чинними нормативними актами (запобіжні пояси, каски, захисні окуляри, страхувальні 

мотузки тощо). На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться 

журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 

захисту.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 

занесенням в вілповілні журнали, які передбачені Правилами охорони праці під час 

виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. У жовтні 2019 року запобіжні пояси 

універсальні з наплічними та ножними лямками ПЛ-К та 2ПЛ-К2 (заводські номери 004080 

та 025882 відповідно) та пересувні збірно-розбірні підмості «АТЛАНТ» були оглянуті на 

наявність дефектів та пройшли випробування (акт №1 від 09.10.2019р.).
засобів індивідуального захисту,
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Підприємство має комплект НПАОП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт. 

Наказом №21 від 01 жовтня 2019 року відповідальність за облік, зберігання, видачу та 

внесення змін в нормативну документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт 

підвищеної небезпеки (ДБН. СНиП. ДСТУ. ГОСТ), а також забезпечення виробництва 

експлуатаційною документацією директор Пархуць Дмитро Степанович покладає на себе. 

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці». НПАОП 0.00-4.21-04 

«Типове положення про службу охорони прані». 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 45.2-7.02-12 

«Охорона праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 

охорони праці під час виконання робіт на висоті» та інші.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки прані. Охорона 

праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 

під час виконання робіт на висоті». "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 

що працює під тиском" НПАОП 0.00-1.81-18.

_____ Підприємство має договір №3596 від 09.10.2019р. з ТОВ "ІМПЕРІАЛГАЗ" на оренду
балонів та постачання стисненого.зрідженого та інертного газу (кисень, аргон, пропан- 
бутан) (Довііл № 0854.17.17 від 05.12.2017р.. діє до 05.12.2022р.)
Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх 
від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з 
негорючих матеріалів.

Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному 
положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають 
башмаків. зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не 
перевищує 1.5 м. а клапани закриті запобіжними ковпаками.

В наявності техніка та обладнання:

-  зварювальний трансформатор:
-  зварювальний інвертор 220В:
-  бадді для бетону:
-  електровідбійні молотки;
-  електроперфоратори;
-  опалубка:
-  підмостки;
-  вібратор будівельний;
-  комплект слюсарного обладнання;
-  електродриль;
-  дискова пила;
-  паяльник для поліпропіленових труб;

7
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-  перфоратор;
-  набір сантехнічних ключів.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків, згідно

Положення про застосування нарядів-допусків, яке затверджене наказом №14 від 01 жовтня 

2019 року. Наряд-допуск оформлює майстер Марченко Дмитро Віталійович . підписує та 

видає, згідно з наказом №16 від 01 жовтня 2019 року, виконроб Крестинський Олександр 

Володимирович. Особою, що допускає до виконання робіт підвищеної небезпеки, є майстер 

Марченко Дмитро Віталійович.

Підприємство має куточок з охорони прані, обладнаний наглядовими посібниками.

плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.______________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Д.С.Пархуць 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області 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, устаткування 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.


