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Центр надання адміністративних послугДЕКЛАРАЦІЯ ^  ^  

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці 2о_р

Відомо ст і про роботодавця ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТР ЛТД»

49000, м.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Дніпро, Центральний район, Проспект Олександра Поля, будинок
10 7-Г

місцезнаходження, 
код ЄДРПОУ 41494857

код згідно з ЄДРПОУ, 
директор Марченко Юрій Владиславович
прізвище, ім' я та по батькові керівника;

+38(050) 320-80-72, marlys.ltd@gmail.com______________
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

на обєктах замовника на території Дніпропетровської області 
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 страхування відсутній___________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
__________добровільний аудит з охорони праці не проводився_____________

(дата проведення аудиту)

Я, Марченко Юрій Владиславович_________________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 Додатку 6 до
Порядку); роботи верхолазні (п. 14 Додатку 6 до Порядку).______________

(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: 7, в тому числі тих, на яких існує підвищений

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
ризик виникнення травм: 3__________________________________________

mailto:marlys.ltd@gmail.com


виникнення травм
________________ кількість будівель і споруд (приміщень),________________

будівель і споруд (приміщень) , 
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1______

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Наказом № 1 від 01.07.2019 р. створено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства.

Голова комісії - директор Марченко Ю. В. пройшов перевірку знань з 
чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з 
охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичні огляди, профілактики 
професійних отруєнь і захворювань, надання домедичної допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики 
та ліквідації наслідків та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів комісією створеною на підставі наказу № 298 від 
16.01.2019 р. Головного управління Держпраці у Київській області (витяг 
з протоколу № 19-9-4 від 29.08.2019 р. ) після проходження навчання у 
ТОВ «УЦ «НОВАТОР»; та члени комісії: головний інженер Шевченко С. В. (
IV група з електробезпеки до 1000 В)____ пройшов перевірку знань
«Законодавства України з охорони праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів», НАПБ А. 01. 001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів (протокол № 11 від 28.11.2019 р. ) після 
проходження навчання у AT «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»; начальник ділянки внутрішніх 
електричних мереж Самойлов К. В. ( IV група з електробезпеки до 1000 В) 
пройшов перевірку знань «Законодавства України з охорони праці», НПАОП
40 .1-1. 21-98____«Правила____безпечної експлуатації електроустановок
споживачів», НАПБ А. 01. 001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області ( витяг з протоколу № 7 55/4.20-2019 від
02. 08. 2019 р. )____після проходження навчання у ПЗ «Центр професійної
освіти і навчання»._______________________________________________________
_____Голова комісії - директор Марченко Ю. В. (IV група з електробезпеки
1000 В) пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» комісією створеною на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Київській області після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу 
№ 81-366ЕЛ-2019 від 05.12.2019 р. ), навчання з питань пожежної безпеки 
.(пожежно-технічний мінімум)» і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі листа Державної служби з надзвичайних ситуацій України № 26-
5242/261 від 06.04.2017 р.____після проходження навчання у ТОВ «НКЦ
«Техніка безпека» (витяг з протоколу №І04-П від 05.12.2019 p.).
____Голова комісії - директор Марченко Ю. В. пройшов перевірку знань
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-1220-19 від 06.12.2019
р. ) ;____ та члени комісії: головний інженер Шевченко С. В. пройшов
перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час, 
виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області після проходження 
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-1247- 
19 від 13.12.2019 р. ); начальник ділянки внутрішніх електричних мереж 
Самойлов К. В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на



підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області
після проходження навчання у ФОП Макаров Д.В. (витяг з протоколу №
2.10-19 СЛ від 09.10.2019 p.).____________________________________________
____Наказом № 8 від 01.10.2019 p.. призначено відповідальними за
справний стан____та____безпечну____експлуатацію електрогосподарства
підприємства, за роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, роботи 
верхолазні - головного інженера Шевченко С.В., а у разі його 
відсутності обов'язки покладаються на начальника ділянки внутрішніх 
електричних мереж Самойлова К.В.

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

Наказом по підприємству № 7 від 01.10.2019 р. реорганізовано службу 
з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на директора 
(інженера з охорони праці за суміщенням посад) Марченко Ю.В.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції 
з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. 
Наказом № 9 від 01.10.2019 р. затверджений перелік інструкцій з охорони 
праці, що діють на підприємстві, в т.ч. затверджені інструкції з 
охорони праці: № 1 вступний інструктаж, № 5 з надання першої 
долікарської допомоги, № 6 про заходи пожежної безпеки, № 4 для 
верхолаза, № 6 для монтажника, № 7 під час експлуатації 
електрообладнання, № 7 при виконанні робіт на висоті, № 8 при виконанні 
робіт верхолазних, № 9 при застосуванні драбин, риштувань, помостів,
запобіжних поясів і страхувальних канатів в ТОВ «СТР ЛТД». ________ ____
________ Робітники, які виконують роботи, що виконуються на висоті понад
1,3 метра та робіт верхолазних: монтажники Лацко В.В., Михайлов М.О., 
Парфенов О.Д. пройшли перевірку знань і умінь безпечного виконання 
висотно-верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних 
засобів за інструкцією з безпечного виконання робіт відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» 
(витяг з протоколу № 81-1070-19 від 01.11.2019 р, а також з професії 
«верхолаз» з присвоєнням кваліфікаційного 4-го розряду після 
проходження навчання у ТОВ «Учбовий Комбінат «ДНІПРОБУД» (витяг з 
протоколу № 350 від 27.03.2019 р.)

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Відповідно до п. 1.6. НПАОП 0.00-1.15-07 у ТОВ____ «СТР ЛТД»

розроблений і затверджений наказом перелік робіт на висоті та робіт 
верхолазних, які виконуються за нарядами-допусками. Роботи, не 
передбачені цим переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким 
надано право видачі нарядів (розпоряджень).
____На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна
документація на все обладнання, прилади та засоби індивідуального 
захисту, які використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної 
небезпеки. _______________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т . ч . : __________
- Пояс запобіжний безлямковий ПБ, виробник ТОВ «СІНЕВ УКРАЇНА», 

інв. № 080, 010, 033 - 3 од., Україна;
-Пояс лямковий комбінований 2ПЛ-К, виробник ТОВ «ПромСИЗ», інв.
№ 022, 092, 029 - 3 од., Україна; 

огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм); 
захисні каски інв. №№ 11-19, 2019 р. виготовлення (Україна);
стропи інвентарні, червня 2019 р.в. (Україна) - 2 од.;



індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та
позиціонування на робочому місці ЗПЛ-K-EN, вересня 2019 р. виготовлення 
(Україна) - 2 од._________________________________
___Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні
строки.

Наказом № 3 від 01. 08. 2019 р. створено комісію з перевірки, 
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-
технічної документації._________________________________

У TOB «СТР ЛТД» ведеться Журнал обліку та зберігання засобів

___Пі дприє мст во___забезпечено___нормат ив но—правовою___документ аці ю, що
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в

Закон України «Про охорони праці»;_______________________
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та
на___експлуатацію___( застосування)___ машин,___ механізмів,___ устатковання
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. №1107);______

НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;__________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;_____
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання

і перевірки знань з питань охорони праці»;__________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони

праці»;__________________________________ _______________________
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем

нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»;______
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення

роботодавцями охорони праці працівників»;_____________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому
місці»;______________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висот і»;________________________________________________

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»;________________________________________________

НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
«Правила улаштування електроустановок»;_____________________________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; 
Матеріально-технічна база у підприємстві 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 «СТР ЛТД» є кабінет охорони праці оснащений: комп' ют ерами, 
програмним забезпеченням для персональних комп' югерів, 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
і?накь' з- ujffrai'ib охорони праці._______________________________

іально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

захисту.

т. ч. :

Ю. В. Марченко
(ініціали та прізвище)



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 
Ж _20^£>р. N /У УЛ гЗ. / £ _________________________________________.

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.


