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відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальніетю «Південно- 
Східна будівельна компанія»
місце державної реєстрації : Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; 

адреса: 49083 м.Дніпро, вул.СобіноваД; 

код платника податків згідно ЄДРПОУ №35609343; 

код виду діяльності згідно КВЕД 41.20 

Директор Руденко Ігор Володимирович

Тел.. 7324066Ф;

Місце виконання робіт підвищенної небезпеки: 49000 м.Дніпро, пл.Успенська,буд.17, 
роботи виконуються за договорами підряду на об єктах замовника.

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній.

Я, Руденко Ігор Володимирович, цією декларацією підтверджую відповідніть матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 
виконання таких робіт підвиш;енної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищенної небезпеки:
ремонтні,монтажні,будівельні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім 
робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних 
підйомників.
Кількість робочих місць - 12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм —12, будівель і споруд — 1, структурних підрозділів — 1.

Інші відомості На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці(наказ №12-от від 31.03.2017р.).
Голова комісії директор Руденко Ігор Володимирович та члени комісії: 
головний механік Тройников Анатолій Сергійович, 
інженер з охорони праці Богаченко Сергій Іванович, 
виконроб Бровко Сергій Григорович,
пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісіями,створеними на 
підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №405 від 
30.11.2016р, №44 від 07.10.2015р.
( копія протоколу №33 від 23.02.2017р.,посв.№1932; 
копія протоколу №1091 від 10.11.2016р.,посв.№11551; 
копія протоколу №221 від 01.12.20116р.,посв.№12575; 
копія протоколу №108 від 15.02.2017р.,посв.№1335 )

Директор Руденко Ігор Володимирович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» з Законів України «Про охорону праці, «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів - посвідчення № 1932, протокол



№ 33 від 23.02.2017р.; «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 
0.00-1.15-07 - посвідчення № 1375, протокол №105 від 14.02.2017р.; з «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 -  
посв.№7823,протокол №781 від 08.08.2017р.; «Охорона праці та промислова безпека в 
будівництві »НПАОП 45.2-7.02-12, посвідчення № 340115 протокол № 97-17Д від 
24.11.2017р.(ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС)

Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
організацію безпечного виконання робіт на висоті понад 1,3 метри на будівельних об'єктах - 
головний інженер Клімов Сергій Миколайович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» з Законів України «Про охорону праці, «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів - посвідчення № 1195, протокол 
№1121 від 17.12.2015р., в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» з «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 - посвідчення № 
152189, протокол № 102-17 від 20.10.2017р.; з «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 -  посв.№161911, протокол № 99-17від 
20.10.2017р. ; «Охорона праці та промислова безпека в будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12, 
посвідчення № 340116 протокол № 97-17Д від 24.11.2017р. (ТОВ СП «Товариство 
технічного нагляду ДІЕКС)

Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
організацію безпечного виконання робіт на висоті понад 1,3 метри на будівельних об'єктах
— виконроб Бровко Сергій Григорович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15- 
07 - посвідчення № 1374, протокол №105 від 14.02.2017р.; з «Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 -  посв.№7821.протокол 
№781 від 08.08.2017р

Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
організацію безпечного виконання робіт на висоті понад 1,3 метри на будівельних об'єктах
— головний механік Тройников Анатолій Сергійович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» з Законів України «Про охорону праці, «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів - посвідчення № 11551, 
протокол №1091 від 10.11.2016р.; «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07 - посвідчення № 11106, протокол №1101 від 11.11.2016р.; з «Правил 
охорони праці цід час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 -  
посв.№7822.протокол №781 від 08.08.2017р.; «Охорона праці та промислова безпека в 
будівництві »НПАОП 45.2-7.02-12, цосвідчення № 340114 протокол № 97-17Д від
24.11.2017р.(ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС)

Виконроб Маслій Дмитро Олександрович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 
0.00-1.15-07 - посвідчення № 8280, протокол №845 від 19.08.2017р.; з «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 -  посв.№7824, 
протокол №781 від 08.08.2017р.;3агальний курс з охорони праці -  посв.№2808,цротокол 
№747,від 02.08.2017р.

На підприємстві створена служба з охорони праці (наказ №26-от від 28.03.2012р.) 
Інженер з охорони праці Богаченко Сергій Іванович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП



0.00-1.15-07 - посвідчення № 2609, протокол №278 від 12.04.2016р.; з «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 -  посв.№7811, 
протокол №781 від 08.08.2017р.; «Охорона праці та промислова безпека в будівництві» 
НПАОП 45.2-7.02-12, посвідчення № 340108 протокол № 58-17Д від 28.07.2017р.(ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС)

На підприємстві, розроблені «Положення про службу охорони праці підприємства» 
(затверджено наказом директора № 26-от від 28.03.12р.), «Положеня про проведення та 
перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві» (затверджено наказом директора 
№26-от від 28.03.2012р.).
Розроблені та затверджені наказом директора №32-к від 22.09.2017р. посадові інструкції .

Розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці: по спеціальностям та по видам 
робіт (Перелік інструкцій затверджений наказом директора №21 -от від 02.11.2015р.), в тому 
числі інструкція № 12 « Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті». 
Проводяться інструктажі: вводний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий з 
реєстрацією в журналах встановленої форми.
Комісія проводить робітникам перевірку знань з охорони праці при виконанні робіт на 

висоті( протокол №101 від 15.09.2017р.,протокол №90 від 02.02.2017)
Всі робітники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту згідно «Норм безкоштовної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, 
зайнятим на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах».

Робітники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами ПБ 2 
7 одиниць (вересень 2017р.випуску), касками захисними - 12одиниць (2016р.випуску), 
драбинами інвентарними (№01-07, липень 2017р. випуску),необхідним інструментом, яке 
проходить технічне обслуговування.

В наявності експлуатаційна та нормативно-правова документація (паспорти на 
інструмент, інструкції з експлуатації, нормативно-правові акти з охорони праці та 
навчально-методичне забезпечення) в необхідному обсязі.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та

Руденко І.в.

17р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці
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