
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам закон

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Л-СТРОЙ»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, буд.З, літ.Ж-5. код ЄДРПОУ 38600013, Лук'янов
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Юрій Михайлович, тел. +380567135655, lstroy.dnepr@gmail.com________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

Вх. ~А2^ - о б  ■

одавства з гіиЗШінь ао_р,

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 наданих Замовником в межах 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______ в ідсутн ій _________________
(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, Лук'янов Юрій Михайлович_____________________________________________
(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 траншеях, котлованах ___________________________________________

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

травм - 10, офісне приміщення (договір оренди приміщень №52-А2019), виробничі
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

об’єкти згідно договорів підряду___________________________________ ______________
Інші відомості Директор Лук’янов Юрій Михайлович, пройшов навчання_____________

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

у ДП «Придніпровський експерто-технічний центр Держпраці» з Законів України
промислової безпеки;

mailto:lstroy.dnepr@gmail.com


«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки», а перевірку знань комісією створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 
04.03.2019 року №58 (витяг з протоколу від 14.08.2019р №72-19, посвідчення 72-19- 
10), головний інженер Лук'янов Олександр Михайлович пройшов навчання у ТОВ 
«Навчально-виробничий комбінат» «Вектор» з Законодавства про охорону праці , 
організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, надання 
першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління 
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП), а 
перевірку знань комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Київській області №265 від 02.02.2018 року (витяг з протоколу від
23.02.2018р. №000-26-2018-3)._________________________________________________
Відповідальні особи за безпеку земляних робіт (наказ директора від 06.11.2019 р. 
№06/11-19-оп) пройшли навчання з законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві і 
професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності», «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятим відповідно до них нормативно-правових актів у 
ТОВ «Учбовий комбінат «Спектр», а перевірку знань комісією створеною на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 
року №58, а саме: виконавець робіт Сачук Віктор Григорович (витяг з протоколу від 
01.07.2019p №131, посвідчення №04690), майстер будівельних та монтажних робіт 
Топор Денис Юрійович (витяг з протоколу від 01.07.2019р №131, посвідчення 
№04692), майстер Хорошковський Євген Володимирович (витяг з протоколу від 
01.07.2019р №131, посвідчення №04691), майстер Гінц Сергій Юрійович (витяг з 
протоколу від 15.08.2019р №162, посвідчення №05780). Майстер Гончаров Максим 
Володимирович пройшов навчання у ТОВ «Навчально-виробничий комбінат» 
«Вектор» з Законодавства про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
пожежної безпеки, електробезпеки, надання першої медичної допомоги потерпілим у 
разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків 
аварії (Загальний курс з ОП), а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області №265 від 02.02.2018 року (витяг
з протоколу від 23.02.2018р. №000-26-2018-5).________________________________
З НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві (ДБН)» пройшли навчання у ТОВ «Учбовий 
комбінат «Спектр», а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 року 
№58, директор Лук'янов Ю.М. (витяг з протоколу від 22.08.2019р №163, посвідчення 
№05815), головний інженер Лук'янов О.М. (витяг з протоколу від 22.08.2019р №163, 
посвідчення №05816), виконавець робіт Сачук В.Г. (витяг з протоколу від 22.08.2019р 
№163, посвідчення №05815). майстер будівельних та монтажних робіт Топор Д.Ю. 
(витяг з протоколу від 22.08.2019р №163, посвідчення №05822), майстер Гончаров 
М.В. (витяг з протоколу від 22.08.2019р №163, посвідчення №05819), майстер 
Хорошковський С.В. (витяг з протоколу від 22.08.2019р №163, посвідчення №05820), 
майстер Гінц С.Ю. (витяг з протоколу від 22.08.2019р №163, посвідчення №05823). 
Наказом директора від 10.07.2019 №10/07-19 року реорганізовано службу з охорони

наявністю служби охорони праці,

праці. Виконання функцій служби охорони праці покладено на провідного інженера з 
охорони праці Маштак Катерину Михайлівну, яка пройшла навчання у ДП



r

И г  ■ ' ‘

«Придніпровський експерто-технічний центр Держпраці» з Законів України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки», а перевірку знань комісією створеною на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 
року №58 (витяг з протоколу від 18.07.2019р №63-19, посвідчення 63-19-30). Навчання 
з НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві (ДБН)» пройшла у ТОВ «Учбовий комбінат 
«Спектр», а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 року №58 (витяг з
протоколу від 22.08.2019р №163, посвідчення №05817).________________________
«Положення про службу охорони праці» затверджене директором від 11.07.2019 року. 
Наказом директора від 11.07.2019 р. №11/07-19-оп переглянуто «Положення про
порядок навчання та перевірки знань з охорони праці ТОВ Л-СТРОЙ»._____________
Працівники, що виконують роботи, які декларуються, пройшли навчання з законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне страхування від 
нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які призвели до втрати 
працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятим відповідно до них 
нормативно-правових актів у ТОВ «Учбовий комбінат «Спектр», а перевірку знань 
комісією створеною на підставі наказу Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 04.03.2019 року №58 (витяг з протоколу від 26.06.2019р. 
№125)._____________________________________
У ТОВ «Л-СТРОЙ» розроблені і затверджені посадові і робочі інструкції. Наказом

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

директора від 01.08.2019 р. №01/08-19-оп затверджені і введені в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видами виконуваних робіт, у тому числі Інструкція з 
охорони праці №19 «Під час виконання земляних робіт». Працівники, під час 
прийняття на роботу та періодично, проходять інструктажі з питань охорони праці за
діючими на підприємстві інструкціями відповідно до виконуваних робіт._________
На підприємстві ведуться Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. 
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці. Журнал обліку видачі інструкцій. 
Журнал обліку нарядів-допусків на виконання будівельних робіт з підвищеною 
небезпекою.___________________________________________________________ _

експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами_____
засобів індивідуального захисту,

індивідуального захисту в повному обсязі згідно із НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми 
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві», а саме:
захисними касками, сигнальними жилетами, захисними костюмами._____________
Наказом директора від 22.08.2019 р. №22/08-19-оп створено комісію з приймання і 
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство, на їх
відповідність вимогам нормативних документів._____________________________
На підприємстві використовується нормативно-правова база, яка своєчасно 
оновлюється за допомогою Інтернету та друкованих видань: Кодекс законів про працю 
України, Закон України «Про охорону праці», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система



стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)»,
НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у 
будівельному виробництві», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні 
вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»,
НПАОП та інші.__________________________________________________________
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. Працівники забезпечені справним робочим 
інструментом (копальними лопатами, кайлами, ручними трамбівками та інше). Для 
спускання людей у котловани і траншеї та евакуації з них в наявності є металеві (дата 
випробування -  01.08.2019) та дерев’яні (дата випробування -  01.08.2019 року)
приставні драбини.________________________________________________________
На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, який забезпечений посібниками, 
наглядними матеріалами. _____________________________________________________

•технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Ж

Ю.М. Лук'янов
(ініціали та прізвище)

13 листопада 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці/г- 20-^ р . № /У ? _______ .

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.


