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ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази

? 1 ПИС-2ШЭ . - м — р.

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство «СТРОЙІНДУСТРІЯ
ДНІПРО»___________________________________

(для ю ридичної особи: найменування 
49051м.Дніпро, просп. ім. П.Калнишевського,буд.38, кв.12 

ю ридичної особи, місцезнаходження,
________________________________________ 38530025_________________________

код згідно з ЄДРГІОУ
____________________________Галинський Едуард Вікторович______________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

________________________ (095)619 11 73, nexans@hcsystems.com.ua__________

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 території України___________________________

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

1 нформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: не укладався__________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер та дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Галинський Едуард Вікторович

(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 охороні праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки га/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:
Роботи , що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів

mailto:nexans@hcsystems.com.ua


устаткування 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 5 у тому числі тих , на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 2

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

Офіс знаходиться за адресою: м. Дніпро вул. Косіора,буд,38, кв.12 загальною 
площею 47 кв.м. Побутові та виробничі приміщення згідно договорів підряду.

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

Інші відомості:

На ГІП “Стройіндустрія Дніпро” наказами по підприємству призначені: 
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому — директор 
підприємства Галинський Е.В.

Головного інженера Степаненко В.В. наказом по підприємству № 01-3 від 
03.01.2019р. призначено відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті.

прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Працівники підприємства у встановленому порядку пройшли навчання і перевірку 
знань з ведення робіт підвищеної безпеки, посвідчення встановленого зразку, а саме: 
Директор Галинський Е.В., головний інженер Степаненко ВВ., - пройшли 
навчання загальних питань з охорони праці в ГОВ Учбовий комбінат “ СПЕКТР” - 
комісія Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області — витяг з 
протоколу № 204/4.7 в Від 31.08.2017р.; з протоколу № 292/4.7/2017р.. від 
18.12.2017р.; з протоколу № 1486 від 20.12.2018р. пройшли навчання загальних 
питань з охорони праці в ТОВ Учбовий комбінат “ УК ’’ДНІГІРОБУД”

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Перевірка знань з “Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті” НГІАОП 
0.00-1.15-07р. у посадових осіб ( директор Галинский Е.В., головний інженер 
Степаненко В.В., Галинський Е.В., Гаркавенко C.ML Рященко Ю.С.,Костюченко 
A.Q. ) пройшли навчання в ТОВ Учбовий комбінат “Дніпробуд” - комісія Головного 
Управління Держпраці у Дніпропетровській області — витяг з протоколу № 102 від 
04.06.2019р.; з протоколу №113 від 07.06.2018р.; з протоколу № 1483 від 
19.12.2018р.
Перевірка знань з питань електробезпеки; у посадових осіб IV група до 1000В 

( директор Галинський Е.В., головний інженер Степаненко В.В., Гаркавенко С.М., 
Рященко ІО.С.,Костюченко А.О, ) пройшли навчання в ТОВ Учбовий комбінат 
“Дніпробуд” - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області — витяг з 
протоколу № 118 від 24.06.2019р.; з протоколу № 1503 від 22.12.2018р.; з протоколу



№ 118 від 24.06.2019р.. На підприємстві розроблено і затверджено наказом №8 від 
07.07.2016р. “Положення про службу охорони праці”, СУОІІ, “Положення про 
порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці”. Служба
ОП створена за наказом № 1 -  ОТ від 28.01.2013 р. функції служби покладені на
директора Галинського Е.В.

наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 2-от від 28.01.2013р. 
посадові інструкцій інструкції з охорони праці, інструкції з безпечних методі 
роботи, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 19 примірників), в тому числі 
інструкцію з охорони праці № 16 під час виконання робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів.

На підприємстві ведуться наступні журнали: “Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони прані”, “Журнал реєстрації інструктажів на робочому 
місці”, “Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці”, “Журнал видачі інструкцій з 
охорони праці”, “Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві”, “Журнал 
реєстрації протоколів перевірки знань”, “Журнал обліку та зберігання засобів 
захисту”, “Журнал реєстрації медичних оглядів працівників”.

Наказом № 14. від 27.02.2014.р. на підприємстві створено комісію з перевірки 
знань з охорони праці у складі:

голова комісії—• директор Галинський Е.В.;
_____ члени комісії—  головний інженер Степаненко В.В.;
______ член комісії - бухгалтер Клевцова O.A.

Навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони праці 
здійснюються згідно “Положення про проведення і перевірки знань з питань
охорони праці"._____ Перевірка знань з “Правил охорони праці при виконанні робіт
на висоті” НІІАОП 0.00-1.15-07р. працівники підприємства^ електромонтажники 
ГаркавеикоС.М.; Костюченко А.О.: Рященко Ю.С.) пройшли навчання в ТОВ 
Учбовий комбінат “Дніпробуд” - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області

- витяг з протоколу № 1483 від 19.12.2018р.;
На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 06-3 від 04.01.2019р. 

перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено особи, відповідальні за безпечне 
проведення робіт підвищеної безпеки.

Наказом № 02-3 від 03.01.2019р. відповідальність за організацію та безпечне 
виконання робіт з правом видачі нарядів-догіусків покладено на головного інженера 
Степаненко В.В.

Наказом №03-3 від 03.01.2019р. відповідальність за підготовку покладено на 
головного інженера Степаненко В.В.

Наказом №04-3 від 03.01.2019р. відповідальність за стан і утримання засобів 
індивідуального захисту, справність цих засобів покладається на головного 
інженера___________________________________________________  СтепаненкоВ.В.
На підприємстві в наявності експлуатаційна документація на Перфоратор HR 2470
780Вт„ Перфоратор RH 950 профі 950Вт.(паспорт, инструкція з користування).

та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації



Зовнішній огляд 313 проводиться один раз у десять днів. Допуски до стажування і 
самостійної роботи оформляються наказами по підприємству. Гіри допуску до 
роботи працівники проходять інструктаж у встановленому порядку з питань 
охорони праці на робочому місці (за особистим підписом). Працівникам видаються 
інструкції з безпечних методів роботи. На підприємстві є в наявності експлуатаційна 
документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на драбини, підмостя та 
запобіжні пояси.

Для виконання робіт підвищеної безпеки, що декларуються, па підприємстві є в 
наявності наступні засоби індивідуального захисту: пояси запобіжні З ПЛ-К (2 
одиниці), фали запобіжні типу 1ФК, страхувальні мотузки, драбини, знаки безпеки,
підсумки, черевики без металевих цвяхів. Представлено результати випробуваїгь 
поясів запобіжних (протокол № 10-3 від 10.07.2019р.), по драбинах (протокол №11-  
3 від 11.07.2019р.). Випробування поясів запобіжних проводяться 1 раз в 6 місяців 
під керівництвом особи, що відповідає за випробування засобів індивідуального 
захисту.

Наказом № 05-3 від 03.01.2019р. на підприємстві створено комісію з проведення 
випробувань засобів індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка мають 
інвентарні бирки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань.
Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту 

засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №76 від 
27.08.2008р.

У відповідності до НПА011 0.00-4.01-08 “Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту", 
та наказу № 06-3 від 04.01.2019р., працівники ПП «Стройіндустрія Дніпро», які 
виконують роботи з підвищеною небезпекою, забезпечені спецодягом: каски 
будівельні, спецодяг утеплений, рукавиці комбіновані, комбінезони, боти шкіряні, 
сгіецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту

ПП « С т р о й і н д у с т р і я  Дніпро» при виконанні робіт керується нормативно- 
правовими актами з охорони праці: Закон України “Про охорону праці”; “Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”, 
затверджений постановою КМУ України від 26 жовтня 2011 року №1107; ПАП ІЗ А 
01.001 -2014 “Правила пожежної безпеки в Україні”; НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила 
охорони праці при виконанні робіт на висоті”; НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів”; НПАОП 40.1-1.32- 
ОГТІравила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”; 
ПТССП “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”; НПАОП 
0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці”; НПАОП 0.00-4.12-04 “Типове положення про 
службу охорони прані”; НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці”; НПАОП 0.00-4.01-08 “Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту”; НПАОП 40.1-1.07-01 “Правила експлуатації
електрозахисних засобів”; НПАОП 0.00-2.01-05 “Перелік робіт з підвиїценою



небезпекою”.
Матеріально-технічна база електроінструмент: Перфоратор НЯ 2470._780Вт.,

Перфоратор Щ-1 950 профі 950Вт.(паспорт, инструкції з користування в наявністі).
На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, метою якого є проведення
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони
праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактики аварій виробничого
травматизму і професійних захворювань. Куток Охорони праці забезпечений
посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами з охорони праці,
методичною і довідковою літературою, учбовими програмами, матеріалами, тощо.

но-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

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 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 повідомити про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

(ініціали та  прізвище)
Е.В. Галльський

ІЬ ^  2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку 
органі Держпраці 20 /У  р.


