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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "АЛІКА
СЕРВІС БУД”

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49006. Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. ЮРІЯ САВЧЕІіКА, будинок 1 А, приміщення 93

місце її державної реєстрації,

ЄДРПОУ - 43248919, Кравченко Ігор Олександрович, +38095-532-08-01, 
код платника податків згідно з ЄДРПОУ. прізвище, ім'я та по батькові керівника номер телефону, телефаксу,

alikasb.info@ 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;

па об’єктах замовника на території Дніпропетровської області та згідно договорів підряду, 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки, та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА», 1 рік, 
№ 1.0 і 048744 від 10.10.2019 року.

(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,_________:________________ Кравченко Ігор Олександрович_____________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

її і сю декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки 
т;і/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (н.6 Додатку б до Порядку); Роботи в д ію чн 

елсктроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (п. і б Додатку б до 
Порядку); Зварювальні роботи (п.19 Додатку 6 до Порядку).

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:alikasb.info@gmail.com


виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
____ ____________________________________9 робочих місць________________________________ ___ ____

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
з них б, на яких і с н у є  підвищений ризик виникнення травм__________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
будівель і споруд (приміщень) - 1, виробничих обєктів -  0,

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
(іісхін, дільниць, структурних підрозділів) - 0

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Кравченко Ігор Олександрович - Директор, Демешко Павло Іванович - головний 
інженер. Зільберг М икола Вікторович - начальник дільниці, пройшли навчання в НВЦ «Професійна 
безпека» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області згідно 
Закону України «Про охорону праці». Кодексу Цивільного захисту України, Правил пожежної 
безпеки. Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасното 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатп о с  
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердженнч 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», «Правил наданн я о  
медичної допомоги у разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів. Витяг з 
протоколу № 81-963-19 від 11 жовтня 2019 р.
Кравченко Ігор Олександрович - Директор, Демешко Павло Іванович - головний інженер, Зільберг 
Микола Вікторович - начальник дільниці пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
] Ірофі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
обла с ті згі дно НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», і і і і А О! _і 
0.00- і .71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Виписка з 
п ротоколу № 192 від 30 вересня 2019 р..
Кравченко Ігор Олександрович - Директор, Демешко Павло Іванович - головний інженер, Зільберг 
М икола Вікторович - начальник дільниці пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
І Ірофі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки прац і 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення», НПАОП 0.00-1 Л ^-1 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Виписка з протоколу №415 від 03 
жовтня 2019 р.
Кравченко Ігор Олександрович - Директор, Демешко Павло Іванович - головний інженер, Зільберг 
Микола Вікторович - начальник дільниці пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
11рофі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Днігіропетровсі. їй  
області згідно Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Законодавства про охорону праці. Правила пожежн і 
безпеки. 4 та 5 група з електробезпеки до та понад 1000 В. Виписка з протоколу № 308 від 30 
вересня 2019 р.

(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. призначено особу відповідальну за безпечне виконання робіт 
на ви соті понад 1,3 метри з правом видачі наряд допусків Демешка Павла Івановича - головного 
інженера.
Наказом №  14 від 01 жовтня 2019р. призначено особу відповідальну за безпечне виконання робіт у 
д іючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти - Демешка 
І : •1М ? Іваїювича - головного інженера.
І іака юм № 16 від 01 жовтня 2019р. призначено особу відповідальну за безпечне виконай і< я 
з варі' »вальних робот Демешка Павла Івановича - головного інженера.
] іаказ №1 від 30 вересня 2019р. про перегляд служби охорони праці та призначення особи, 
відповідальної за охорону праці Зільберга Миколу Вікторовича - начальника дільниці

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та



На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці . 
наказом №  5 від 30 вересня 2019р. у Товаристві створена комісія з перевірки знань працівників з 
п чтал ь охорони праці у складі:
Голова комісії: -  Кравченко Ігор Олександрович -  Директор.
Члени комісії: -  Демешко Павло Іванович - головний інженер

-  Зільберг Микола Вікторович - начальник дільниці 
І і а пі, іприсмстві наказом №  4 від 30 вересня 2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з
0 хорони праці:

111 струкція з ОП для електрика №1.
І нструкція з ОП для електрозварника №2.
Інструкція з ОП для електромонтажника №6.
Інструкція з ОП при експлуатації ручних електромашин, ручного електроінструменту. 
переносних електросвітильників та подовжувачів №3.
Інструкція з ОП з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на виробниц тт  
№4.
Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті №5.
інструкція з охорони праці при експлуатації електроустановок №7.
Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт в діючих 
електроустановках №9.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по 
(|юрмі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони прані
1 іаданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, 
затверджений директором підприємства:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Журнал протоколів перевірки знань.
Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
Ж урнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Журнал обліку засобів індивідуального захисту.

- Журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту;
Ж урнал реєстрації протоколів випробувань діелектричних засобів захисту;
Ж урнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків;
Журнал перевірки знань з питань охорони праці у персоналу з групою по електробезпеці. 
Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документанія(акти випробувань поясів, журнал 
о гляду риштувань).
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується: 
проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони прані, 
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію; 
проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.
У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00- 
7 .17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці», та наказу №9 від 01 жовтня 2019р., працівмики 
Товариства. які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом 
гомбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, респіратор газопилозахисний. окулярі* захпспі. 
спецвзуттям, Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна) 2 шт., Покажчик напруги 2 
піт., Ізолювальні кліщі - 1 шт.. Переносні заземлення - 2 шт.. Захисні огородження (щити) - 2 
шт.. Плакати і знаки безпеки (переносні). Захисні окуляри 2 пари, Індивідуальні екранувальні
комплекти одягу, Екранувальні пристрої. Розподільні пристрої напругою понад_і QQ.Q_.J3.
т рансформатор зварювальний вд-ЗОбМ. монтажні пояса, зачіпи тросові, карабіни сталеві, несу'п 
і страхувальні канати, фал страхувальний двійний (акт випробувань №1,2 від 11 жовтня 2 0 1 > 
риштування будівельні (проводиться огляд кожен раз після установки риштувань) та інш пми



о собами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відпрядають вимогам
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ 
№761 від 27.08.2008 р.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робі а 
саме:

№ 2694-Х ІІ. 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями). 
Постанова КМ України від 26.10.2011 р. №  1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями).

- Д БН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві. Основні положення».
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників».
НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних 
б удівельних майданчиках».
НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
с■ оладцання працівниками».
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
11ГІАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
! іПАОП 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».
Н ПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з
0 хорони праці, що діють на підприємстві».

- 11 ПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».
- ПАПБ А .01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
- 1ІПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».

11 ПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
- 1 ІПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
- НГІАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 

установок».
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при вико ри п - -чині 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
- НПАОП 0.00-3.23-18 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 

іііших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі».
- НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та пшшу 

засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві, а твгг г 
м чючі та знешкоджувальні засоби».

- Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці № 263/121 від 23.09.1994 р. «Про 
затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі».

- .ДК 003: 2010 Класифікатор професій працівників. затвердженого наказом
1 і,ержспоживстандарту України від 28.07.2010 р. за № 327.
[ Іорядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений паї л ■ ■ > м 
Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Мі містере..- в; 
юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.



Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений; інформаційними стендами, 
технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з 
охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, граг 1 і ■ и 
приведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходи з 
по і і і і ш с н н я  стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, над і і і і 
шкідли ві і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та 
засоби захисту від них тощо. Є в наявність бібліотечний фонд, який включає законодавчі та 
нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці. 
під ручники, методичну та довілкову літературу, спеціалізовані періодичні видані і я та іі і; і п 
інформаційні матеріали. Наказом № 15 від 01 жовтня 2019 року Демешка Павла Іванович,■ - 
головного інженера призначено відповідальним за організацію роботи кабінету охорони праці. 
Ж урнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають 
вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 01 жовтня 2019 року Демешка Павла 
Івановича - головного інженера призначено відповідальним за актуалізацію, облік, зберігання.
видачу, перегляд
методичне забез

змін в нормативну документацію з охорони праці та навчально-

матеріа^Щогтехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

І.О. Кравченко 
(ініціали та прізвище)

2019 рГ

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці сЗ/С? /У /яЗ еї/гь?  2 0 /^  р. №  У

Прим ітки: 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.".


