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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам закШодавстеІРднїн^анЬ.

охорони праці
Відомості про роботодавця 

_________Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ольвія»________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________________ Україна. 49010. м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 45__________________
______________________ЄДРПОУ 32448517. директор Глушенко В’ячеслав Іванович.________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_____________________тел/факс (067) 634 54 94. e.petrova@obs.olyia.com________________
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;

роботи виконуються на об'єктах замовника______________________________________________
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 Згідно додатку 1 до 

порядку та правил проведення стахування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002р №1788 страхування не проводиться так як товариство 
не є об'єктом підвищеної небезпеки_______________________________________________________

(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, Глушенко В’ячеслав Іванович_______________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

- роботи в діючих елетроустановках напругою до 1000В та в зонах дії струму високої частоти; 
(додаток 6 п . 1 6 ) __________________________________________________________________

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

або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць -  6. на яких існує ризик винекнення травм - 4. Офісне приміщення 
розташоване за адресою: вул. Лабораторна. буд. 45__________________________

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

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

Інші відомості Директор Глушенко В’ячеслав Іванович пройшов навчання та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Київській області з курсу «Охорона праці -  загальний 
курс» у Навчальном-виробничому центрі «Професійна безпека» (Протокол №81-569-18 від 13 
липня 2018р.). головний енергетик Беляев Д.В. пройшов навчання та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний 
курс» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №90 від 06 квітня 2018р.); енергетик Валах А.О. 
пройшов навчання та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний курс» у ТОВ «УКК Профі Лайн» 
(Протокол №265 від 01 серпня 2017р.); головний енергетик Бєляєв Д.В. (5 група з електробезпеки
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до та понад 1000 В) пройшов навчання та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 
40.1-1.01-97; «Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Законодавство про охорону праці»; 
«Правила пожежної безпеки» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №174 від 20 травня 2019р.). 
енергетик Валах А.О. (5 група з електробезпеки до та понад 1000 В) пройшов навчання та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97; «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; 
«Законодавство про охорону праці»; «Правила пожежної безпеки» у ТОВ «УКК Профі Лайн» 
(Протокол №448 від 25 листопада 2019р.). начальник відділу охорони праці Бугаєва Н.М. пройшла 
навчання та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області з курсу «Охорона праці -  загальний курс» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол 
№261/4.6/2017 від 20 листопада 2017р.); (5 група з електробезпеки до та понад 1000 В) пройшла 
навчання та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21- 
98; «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97; «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Законодавство про охорону праці»; «Правила пожежної безпеки» 
у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №448 від 25 листопада 2019р.)

Накзом №225-а від 29.12.2011p на підприємстві створена служба охорони праці, функції 
покладені на начальника відділу охорони праці Бугаєву Н.М.. затверджено «Положення про службу 
з охорони праці» наказом директора від 29.12.2011р. №225-а. введено в дію «Положення про 
систему управління охороною праці», наказом по підприємству від 30.12.2011р. №229-а._________

(прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки наявністю
служби охорони праці,

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
затверджено наказом від 22.12.2011р №220/1-а. Розроблені тематичні плани та програми навчання з 
питань охорони праці посадових осіб.
_____Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці переглянуто та наказом від 01
березня 2018р. №38-а затверджено і введено в дію 68 інструкцій з охорони праці по профессіях 
згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому числі №29 «При 
виконанні робіт на висоті із застосуванням спеціальних страховочних засобів». № «При виконанні 
робіт із застосуванням драбин, риштувань, помостів». №4 «Для всіх працюючих в ТОВ «БК 
«Ольвія»». №23 «Для електромонтажників по силовим мережам і електрообладнанню»; №3 «Про 
заходи пожежноїбезпеки».

Створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 25 травня 2015р. № 
84/1-а. члени якої пройшли навчання та перевірку знаннь з курсу «Охорона праці -  загальний 
курс» (директор Глушенко В.І. -  у Навчальном-виробничому центрі «Професійна безпека» 
(Протокол №81-569-18 від 13 липня 2018р.). головний енергетик Беляев Д.В. пройшов навчання у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №90 від 06 квітня 2018р.). енергетик Валах А.О. пройшов 
навчання у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №265 від 01 серпня 2017р.). начальник відділу 
охорони праці Бугаєва Н.М. пройшла навчання у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол 
№261/4.6/2017 від 20 листопада 2017р.)._________________________________ ________________

Затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці по 
професіях для працівників з яким робітники ознайомлені під підпис. Після перевірки знань з питань 
охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт. Працівники 
підприємства, у встановлений термін, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці. У тому числі Шульженко С.М. пройшов навчання в ТОВ «УКК Профі лайн» по професії 
електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4р. (Протокол №205-П від 15.02.2019р). 
має 4 групу з електробезпеки до 1000 В та вище (Протокол №83 від 14.03.2019р).; Пуригін A.C..



Лучко C.B.. Кузьменко А.І. -  електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4р 
(Протокол №191-П від 09.01.2019р.). мають 5 групу з електробезпеки до 1000 В та вище (Протокол
№361 від 24.09.2019p)______________________________ ______________________________

Наказом від 16.07.2018р. №91-а головного енергетика Бєляєва Д.В. призначено 
відповідальною особою за безпечну роботу в діючих елетроустановках напругою до 1000В та в 
зонах дії струму високої частоти, а у разі його відсутності -  енергетика Валаха А.О., які пройшли 
навчання з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1- 
1.21-98; «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97; «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Законодавство про охорону праці»; «Правила пожежної безпеки».
та отримали 5 групу з електробезпеки, у ТОВ «УКК Профі Лайн».____________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:__________________________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
-журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці._________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Директором ТОВ «БК «Ольвія» затверджені: список осіб електротехнічного і 
електротехнологічного персоналу, які можуть бути членами бригади при роботі в 
електроустановках по нарядам-допускам. розпорядженням і в порядку поточної експлуатації; 
список керівників робіт в електроустановках понад 1000 В з правом видачі нарядів-допусків. 
Відповідно до вимог «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «БК 
«Ольвія» роботи в діючих електроустановках виконуються за нарядами та розпорядженнями, які 
реєструються у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.

експлуатаційної документації,

На підпиємстві створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт. 
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному 
обсязі, згідно з вимогами галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, в т.ч.:
- каски захисні з підшоломниками. Україна. 6 од.;
- покажчик фаз УФЗ-36-01. 2019 р.в.. Україна;
- покажчик напруги контактний «УВН ПОИСК-20 AM». 2019 p.. Україна;
- покажчик напруги контактний «УВН ПОИСК-35 AM» 2019 p.. Україна;
- штанга ШЗ-15 No 1. 2019 p.. Україна;
- штанга ШЗ-35 No 1. 2019 p.. Україна;
- ізолюючі кліщі до 10 kB No 1. No 2. 2019 p.. Україна;
- ізолюючі кліщі до 35 kB No 1.2019 p.. Україна;
- покажчик напруги високовольтні ПНВ-4.2. 2019 р.в.. Україна;
- покажчик напруги для перевірки збігу фаз УВН-35 кВ. 2019 р.в.,Україна;
- діелектричні боти. Україна - 6 од.;
- діелектричні рукавички. Україна - 6 од.;
- набори інструментів. Україна - 5 од.
Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні сроки із записом результатів в 
Журнал.________ ________________ ____________________________ ____________________ __

засобів індивідуального захисту

_____ ТОВ «БК «Ольвія»» забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується
на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т ,ч .:
- Закон України «Про охорони праці»;
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»;
- «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- «Типове положення про службу охорони праці»;
- «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що 
діють на підприємстві»;



- «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;
- «Мінімальні вимоги безпеки і охорони Здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»;
- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- «Правила улаштування електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- «Правила пожежної безпеки в Україні».

Матеріально-технічна база ТОВ «БК «Ольвія» відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час 
виконання робіт, які декларуються.
_____У ТОВ «БК «Ольвія»» є кабінет охорони праці оснащений:
комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, 
навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій 
працівників з питань трудового Законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони 
праці. ____________________________________________________________________

нормативно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.І. Глушенко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20х^>. № /(Я  / 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, 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.


