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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця:

________ Товариство з обмеженою відповідальністю « Будівельна Компанія « Консул»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

_____________________49102, м. Дніпро, вул. Данила Галицького, буд. 14- Г_____________
місцезнаходження,

________________________________ код ЄДРПОУ 35458329__________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

____________________________ Калмиков Едуард Сергійович___________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

_________________________________тел. +380675614232
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;

______________________ Згідно договорів підряду, на території України_____________________
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 
____________________________________ не проводився_____________________________________

(дата проведення аудиту)

___________________________ Я, Калмиков Едуард Сергійович_____________________________
(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:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В__________________________
- Зберігання балонів, із стисненим, зрідженим та вибухонебезпечним газом (пропан- 

бутан; киснень технічний)_________________________________________________
(найменування виду робіт 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 відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 6 1 , 3  них на 25 існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Офісне приміщення орендоване (договір оренди від 01.08.2012 р. з ФОП Глушков О.ЮЛ,
в и р о б н и ч і  ДІЛЬН И Ц І -  ЗГІДНО ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ.

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

Інші відомості:
У ТОВ « БК « Консул » наказами по підприємству призначені:_____________________________

Наказом № 39-ОП від 02.07.2019 року призначено осіб, відповідальних за стан охорони праці та 
пожежної безпеки по підприємству в цілому та у структурних підрозділах: Саух С.А., Сокур К.В., 
Панченко Р.І.. Калмиков Е.С.. Павліков С.В.

Наказом № 40-ОП від 02.07.2019 року затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою в 
ТОВ «БК «Консул», перелік професій працівників, зайнятих на виконанні робіт підвищеної 
небезпеки в ТОВ «БК «Консул»;

Наказом № 42-ОП від 30.07.2019 року відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства ТОВ «БК «Консул» призначено головного енергетика Бєлю 
Василя Миколайовича:

Наказом № 43 -  ОП від 30.07.2019 року вілповіпальним за організацію безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском у ТОВ «БК «Консул» призначити - виконавця робіт Зоца 
Володимира Петровича.

Наказом № 44 -  ОП від 31.07.2019 року відповідальний за технічний стан обладнання у ТОВ 
«БК «Консул» призначити - директора технічного -  Почтового Олександра Володимировича: 

Наказом № 45 -ОП від 05.08.2019 року відповідальним за роботу в діючих електроустановках у 
ТОВ «БК «Консул» призначити головного енергетика Бєлю Василя Миколайовича.

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

На підприємстві ТОВ «БК «КОНСУЛ» у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про 
охорону праці» реорганізована служба охорони праці, переглянуто її структура та введено в дію 
Положення про службу охорони праці наказом № 1 - ОП від 20.06.2018 року.

Наказом № 36 -  ОП від 02.07.2019 року функції служби охорони праці на підприємстві 
покладено на інженера з охорони праці Сокур К.В.

Наказом № 10 -  ОП переглянуто Положення про Систему управління охороною праці на 
підприємстві. Наказом № 11 -  ОП впроваджено Систему управління охороною праці.

наявністю служби охорони праці;
На підприємстві наказом № 19 від 15.05.2018 року переглянуто посадові інструкції 

директора, головного інженера, інженера з охорони праці та робітників.
На підприємстві наказом № 41 - ОП від 05.07.2019 року переглянуті.затверджені та введені в 

дію інструкції з охорони праці :
№ 56 із загальних питань електробезпеки на будівельному майданчику:
№ 67 під час експлуатації балонів:
№ 69 при налагоджуванні і експлуатації електрообладнання:



№ 70 при монтажі електричних, силових і освітлювальних мереж;
№ 76 при роботі з електроінструментом, ручними електричними машинами та переносними 
електричними світильниками;

- № 85 для електромонтажника:
№ 99 для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування;

інструкцій про проведення навчання 
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»

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 
№ 39 - ОП від 02.07.2019 року переглянута та затверджена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці, у складі :

- Голова комісії -  директор Калмиков Е.С.
Члени комісії -  головний інженер Саух С.А.

- Інженер з охорони праці Сокур К.В.

Директор Калмиков Е.С. пройшов навчання у Дніпровському державному аграрно- 
економічному університеті та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно основних нормативно-правових актів з охорони праці, вимог 
безпеки, вимог виробничої санітарії та пожежної безпеки.
Витяг з протоколу №2/05/18 від 19.05.2018 р. Посвідчення № 1.

Головний інженер Саух С.А. та виконавець робіт Павліков С.В. пройшли навчання у ТОВ 
«УК СПЕКТР» та перевірку знань з питань охорони праці в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно ЗУ «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».
Витяг з протоколу №47/4.7/2019 від 04.03.2019 р. Посвідчення № 01583.
Витяг з протоколу №131 від 26.06.2018 р. Посвідчення № 04695.

Інженер з охорони праці Сокур К. В., виконавець робіт Панченко P. І. та виконавець робіт 
Зоц В.П. пройшли навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань з питань охорони праці r  

комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ЗУ «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». « Про об’єкти підвищеної 
небезпеки».
Витяг з протоколу № 155/4.4/2019 від 24.06.2019 р. Посвідчення № 10109.
Витяг з протоколу № 1142 від 11.10.2018 р. Посвідчення № 10300.
Витяг з протоколу № 1485 від 20.12.2018 р. Посвідчення № 15221.

Головний енергетик Бєля В.М. пройшов навчання у ДП «Запорізький навчально-курсовий 
комбінат» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі.
Витяг з протоколу № 2574 від 18.09.2019 p.. Посвідчення № 11391

Директор Калмиков Е.С.. інженер з охорони праці Сокур К.В.. виконавець робіт Панченко Р.І. 
та виконавець робіт Зоц В.П. пройшли у ТОВ «УК «Дніпробуд» перевірку знань з питань охорони 
праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
«Законодавства про охорону праці». «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила пожежної безпеки України». 4 група з електробезпеки.
Витяг з протоколу № 583 від 15.06.2018 р. Посвідчення № 5710



Витяг з протоколу № 880 від 19.07.2019 р. Посвідчення № 11271.
Витяг з протоколу № 1176 від 19.10.2018 р. Посвідчення № 11553.
Витяг з протоколу № 1495 від 21.12.2018 р. Посвідчення № 15289.

Головний інженер Саух С.А. та виконавець робіт Павліков С.В. пройшли навчання у ТОВ 
«УК СПЕКТР» та перевірку знань з питань охорони праці в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів) 
«Правил пожежної безпеки». 4 група з електробезпеки.
Витяг з протоколу №115 від 12.06.2018 р. Посвідчення № 04123 
Витяг з протоколу №115 від 12.06.2018 р. Посвідчення № 04124.

Головний енергетик Бєля В.М. пройшов навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань з питань охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98 (Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів) «Правил 
пожежної безпеки», 5 група з електробезпеки.
Витяг з протоколу №361 від 24.09.2019 р. Посвідчення № 10358.

Директор Калмиков Е.С.. виконавець робіт Панченко Р.І., інженер з охорони праці Сокур К.В. 
та виконавець робіт Зоц В.П. пройшли у ТОВ «УК «Дніпробуд» перевірку знань з питань пожежної 
безпеки в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил 
пожежної безпеки України» НАПБ А.01.001-2014.
Витяг з протоколу № 367 від 23.04.2018 р. Посвідчення № 03105021.
Витяг з протоколу № 1217 від 25.10.2019 р. Посвідчення № 0310647.
Витяг з протоколу № 824 від 05.07.2019 р. Посвідчення № 10699.
Витяг з протоколу № 1476 від 18.12.2018 р. Посвідчення № 03107010.

Головний інженер Саух С.А. та виконавець робіт Павліков С.В. пройшли навчання у ТОВ 
«УК СПЕКТР» та перевірку знань з питань пожежної безпеки в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил пожежної безпеки України» НАПБ 
А.01.001-2014.
Витяг з протоколу № 192 від 27.06.2018 р. Посвідчення № 03036342.
Витяг з протоколу № 192 від 27.06.2018 р. Посвідчення № 03036343.

Головний енергетик Бєля В.М. пройшов навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань з питань пожежної безпеки в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правил пожежної безпеки України» НАПБ А.01.001-2014.
Витяг з протоколу № 381 від 02.10.2019 р. Посвідчення № 10886.

Директор Калмиков Е.С. та виконавець робіт Зоц В.П. пройшли навчання у ТОВ «УК 
«Дніпробуд» перевірку знань з питань охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87.
Витяг з протоколу № 539 від 06.06.2018 р. Посвідчення № 5266.
Витяг з протоколу № 39 від 16.01.2019 р. Посвідчення № 365.

Інженер з охорони праці Сокур К.В. та головний інженер Саух С.А. пройшли навчання у ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» перевірку знань з питань охорони праці в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що праттює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18.
Витяг з протоколу №342 від 05.09.2019 р. Посвідчення № 09800 
Витяг з протоколу №342 від 05.09.2019 р. Посвідчення № 09801

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.



Електромонтери з обслуговування електроустановок Заворотько І.В. та Іноземцев С.А. 
пройттти няичяиня у ТОВ «УК Дніпробуд» за професєю - електромонтер з обслуговування 
електроустановок 4 (четвертого) розряду.
Витяг з тротоколу № 1194 від 04.10.2019 р. Посвідчення № 15853.
Витяг з тротоколу № 1194 від 04.10.2019 р. Посвідчення № 15854.

Електромонтери з обслуговування електроустановок Заворотько І.В. та Іноземцев С.А. 
пройпттш навчання у ТОВ «Дніпробуд» та перевірку знань з питань охорони праці в комісії 
Головного управління Держпратті у Дніпропетровській області згідно «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів"! «Правил пожежної безпеки». 4 група з електробезпеки.
Витяг з протоколу № 1306 від 25.10.2019 р. Посвідчення №16160 
Витяг з протоколу № 1306 від 25.10.2019 р. Посвідчення №16161

та інструктажу з питань охорони праці,
Договір поставки газу № 430/19 з Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерно- 

технічна фірма «Ремтехгаз». Балони зберігаються в спеціально відведених місцях. Повні та 
порожні балони зберігаються окремо. На всі прилади та інструменти, які використовуються для 
роботи в електроустановках є паспорти.

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 

захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, жилети 
сигнальні- рукавитті діелектричні, боти діелектричні, костюми бавовняні та ін.) у відповідності до 
чинних нормативних актів; На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.

засобів індивідуального захисту,
Ведеться внутрітттня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці.
Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 

пі дприємстві, затверджений директором підприємства:
- Журнал обліку вступного інструктажу з питань охорони праці;

Журнал обліку вступного інструктажу з питань пожежної безпеки;
- Журнал обліку проведення інструктажів на робочому місці;
- Журнал сумісних робіт:

Журнал обліку видачі документів з охорони праці;
Журнал обліку видачі та утримання захисних засобів;

- Журнал обліку нещасних випадків на виробництві.
Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
Проведення навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
До роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
Проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та 

навчально-методичне забезпечення:
Конституція України;

- Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-УІП;
Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ « Про охорону праці »;

- Закон України від 01 липня 1993 р. № 3356-ХІІ « Про колективні договори і угоди »;
- Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-ІІІ « Про об'єкти підвищеної небезпеки »;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 « Про затвердження

Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру »;
- НПАОП 0.00 -  2.01-05 « Перелік робіт з підвищеною небезпекою ».



- НПАОП 40.1- 1.21-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ». 
НПАОП 0.00 -  1.76-15 « Правила безпеки систем газопостачання »
ДБН В.2.5-20-2001 « Газопостачання »

НПАОП 40.1-1.07-01 « Правила експлуатації електрозахисних засобів» .
- НПАОП 0.00-4.01-08 « Положення про порядок забезпечення праттівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ».
НПАОП 0.00 -  4.21-04 « Типове положення про службу охорони праці ».
НПАОП 0.00 -  4.12-05 « Типове положення про навчання з питань охорони пратті ».
НПАОП 0.00 -  4.09-07 « Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства ».
НПАОП 0.00 -  4.15-98 « Положення про розробку інструкцій з охорони праці ».

- НПАОП 0.00 -  6.03 -  93 « Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 
актів, що діють на підприємстві ».

- НПАОП 0.00-7.11-12 « Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників ».
При роботі в електроустановках працівники використовують інструмент з ізолюючими 

рукоятками: діелектричні пасатижі, кусачки бокові діелектричні, покажчики напруги, кліщі 
діелектричні, та вказівник високої напруги.

Також на підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, 
технічними засобами, макетами, засобами індивідуального та колективного захисту, куточком з 
охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіками 
проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з 
поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні 
шкідливі і небезпечні виробничі Фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки )та 
засоби захисту від них тощо.

Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з 
охорони праці, підручники, методичну довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та 
інші інформаційні матеріали. На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально- 
технічна база та навчально-методичне забезпечення.

Переносний електричний інструмент для роботи проходить випробування 1 раз на 6 
місяців, технічний звіт № 10.045 від 22 жовтня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20<^р. N Л 2!_______.

НПАОП 0.00-5.11-85 « Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт ».

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення
;$ ? Н ° І О / Х о \
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(ініціали та прізвище)


