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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ
«СУ-Строй» , м.Дніпро, вул.Троїцька, 20-а, 49101. код згідно з ЄДРПОУ 34496850_________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
______________ Директор Судима Василь Вікторович, 0980291834____________________ _

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
___________________________ e-mail: i.cu-ctroy@ukr.net_______________________________________

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 території 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 договір не укладався______

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)
Я, Сулима Василь Вікторович -  керівник ТОВ «СУ-СТРОЙ»______________

(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: зберігання балонів із стисненим газом (кисень технічний);_____________
- роботи верхолазні ________________________________________________________________
- зварювальні роботи _________________________________________________________________

(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
Кількість робочих місць 8. в т.ч. на яких існує підвищений ризик виникнення травм 4_______

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

____________Роботи виконуються на об'єктах замовника згідно договорів_____________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди № 75К від 28 лютого 2019 
року з особою Химич Ніна Омелянівна, за адресою: Вінницька область, м.Ямпіль, вул Гоголя, 
буд. 151).______________________________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:i.cu-ctroy@ukr.net


Інші відомості директор Сулима Василь Вікторович (пройшов навчання в «Учбовий
центр «Каскон» у Київській області, теоретичних та практичних знаннь по інструкціям з 
охорони праці, розробленими відповідально до нормативно-правового акту загального курсу 
«Охорона праці» Протокол №  80-54-18 від 15 листопада 2018 p.. Протокол №  80-30-18 ТОВ 
УЦ «Каскон» від 22 червня 2018 p.. перевірила теоретичні знання по інструкціям 
розробленими відповідно до нормативно-правових актів : ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» (НГІАОП 45.2-7.02-12), (НПАОПО.00-1.71-13). Правила 
безпеки систем газопостачання» (НПА011 0.00-1.76-15) «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопійомних кранів». «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» 1І11АОП 0.00-1.15-07 та загального курсу «Охорона праці» Виписка з протоколу №  
280 ТОВ «УКК Профі Лайн» «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
Н11АП 40.1-1.21-98 02 жовтня 2018 р. 4 гр. до 1000В). Правила з ОГІ під час зварювання 
металів, перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Київській області). Перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та 
нормативно-правових актів з 011 в обсязі загального к у р с у  «Охорона праці», протокол ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» №  347 від 25.09.2017 p.; «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» НПА O il 0.001.15-15-07. протокол №  375 від 13.10.2017 р. 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ГІрофі Лайн». протокол №  379 від 18.10.2017 р. перевірка 
знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» ППАОП 4 0 . 1-1.21-98 
4гр.. протокол №  358 ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» перевірка знань по 
«Правилам будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» ППАОП 0.00- 
1.59-87.

Особою, відповідною за дотримання вимог законодавста з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час зберігання балонів із стисненним, зрідженим та інертним газом. 
відповідно до наказу №  12-нт від 03.01.2020 р. призначено на головного інженера ГІавлюка 
Анатолія Миколайовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці v 
Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з 011 в обсязі загального 
курсу «Охорона праці», протокол №  358 від 04.10.2017 р. ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
Профі Лайн» перевірка знань комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській 
області «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюю ть під тиском» НГІАОІІ 
0.00-1.59-87).

Особою відповідальною за дотримання вимог законодавста з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання зварювальних робіт, відповідно до наказу №  12 від
03.01.2020 р. призначено головного інженера Павлюка Анатолія М иколайовича (перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та 
нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курса «Охорона праці» Протокол №  347 
від 04.10.2017 р. ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» . перевірка знань «Правил 
пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014. протокол ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
Профі Лайн» №  372 від 12.10.2017 р.___________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» призначен відповідальним виконроб Резанов І.В. наказ №  02-нт від 03.01.2020 p.. 
протокол №  286 від 19.10.2018 р. ГОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» Головного 
управління Держпраці по Дніпропетровській області. Протокл №  362 від 24.09.2019 р. 
«Правила безпечної екплуатації електроустановок споживачів» НПА О П 4 0 .1-1.21 -98 
4 гр.допуска. засідання комісії по наказу Головного уравління Держпраці. правил пожежної 
безпеки в Україні протокол №  381 від 02.10.2019 р. ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Гірофі 
Лайн» .

Відповідальна особа за верхолазні роботи головний інженер Павлюк А.М. протокол №  
375 від 13.10.2017 р. ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» наказ №  03-нт від
03.01.2020 р.____________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які в ідповідаю ть за дотри м ан ням  вимог законодавства  з питань охорони
праці та пром ислово ї безпеки,

За наказом №  16 від 03.01.2020 р. на підприємстві створена служба охорони праці -  
інженера з охорони праці. Інженера з охорони праці Зеленська Арина Іванівна -  витяі з 
протоколу №  80-54-18 ТОВ УЦ «Каскон» перевірка знань комісією ГУ Д ерж праці у Київській 
області від 15 листопада 2018 р. посвідчення №  80-54-18-18, ТОВ «Учбово-курсовий комбінат
Профі Лайн» протокол №  80-30-18 посвідчення №  80-30-05 створена на підставі наказу



Головного Управління Держпраці у Київській області перевірила теоретичні та практичні
знання по інструкціям розробленними відповідно до нормативно-правових актів: ДБН А .3.2-2- 
2009 «Охорона праці і промислова безпека у -будівництві (НГІАОП45.2-7.02-12), Правила 
безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) «Правиа ОГ1 під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (НПАОПО.ОО-1.81 .-1 8), «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
( НПАОП 0.00-1.80-18) Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 
0.00-1.15-07) загального курсу «Охорона праці».

Наказом №  06-нт від 03.01.2020 р. створено службу з охорони праці. На підприємстві 
наказом №  06-нт від 03.01.2020 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці: 
Голова комісії -  директор Сулима В.В., члени комісії Резанов 1.В. -  виконроб. Зеленська А.І.- 
інженер з ОГ1.

Також на підприємстві розроблені:
Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд га затверждення №  14-нт від
03.01.2020 р.
Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та затверждення №  14- 
нт від 03.01.2020 р.)
Положення про порядок проведення та перевірку знань робітників з питань охорони праці 
(наказ про перегляд та затвердження №  14-нт від 03.01.2020 р.)
Положення про систему управління охороною праці (наказ про перегляд та затверждення 
№  14-нт від 03.01.2020 р.)
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та 
затверждення №  14-нт від 03.01.2020 р.)
Програма первичного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та 
затверження №  14-нт від 03.01.2020 р.).
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №  04-нт від 
01.02.2018 р. в т.ч. :
№  18 Інструкція з охорони праці при виконані робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів:
№  15 Інструкція з охорони праці при роботі з ручним інструментом;
№  39 Інструкція з ОП експлуатації зберігання газових балонів;
№  40 Інструкція з ОП під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів;
№  11 Інструкція з ОП під час виконання робіт з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства 
згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (до мед и чної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ПБЕЕС, І ГІ ЕЕС. ІIIІБУ. Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристоями НПАОП 0.00-1.15-07. Праила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії 
з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки 
знань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці.

На підприємстві працюють верхолози:
- Козохват Олександр Володимирович (посвідчення верхолаза №  80-51-19-25__від 06

червня 2019 р. Протокол №  80-51-19 від 06.06.2019 р. Учбовий центр «Каскон» м .Київ перевірка 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області);

- Григор Олександр Олександрович (посвідчення верхолаза №  80-51-19-24 від 06.06.2019 
р. Учбовий центр «Каскон» м.Київ перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області).

На гіідприєсмтві працює атестований зварник Білий Вадим Серг ійович, якій закінчив у 
2003 році професійоно-технічне училище №  22, диплом НР №  21640329.



- Лещенко Павло Петрович, пройшов навчання за професією монтажник з монтажу
сталевих та залізобетонних конструкцій ТОВ «Учбовий центр «Каскон», посвідчення № 80-06- 
18-06 від 08.09.18 р. № 03959;

- Тарасов Юрій Анатолійович пройшов навчання за професією монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонніх конструкцій в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ», свідоцтво від 29 липня 2015 
р. № 067490.

Працівники підприєсмтва пройшли перевірку знань з, інструкцій з охорони праці в 
повному обсязі комісією підприємства, ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог
охорони праці. В наявності журнали з охорони праці.________________________________________

Працівники підприємства ТОВ «СУ-Строй», що зайняті на роботах підвищеної небезпеки 
проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з 
«Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом 
МОЗ України від 01.05.2007 р. № 246. На підприємстві розроблені та впроваджуються 
«Комплексні заходи щодо досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого 
середовища підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 рік._________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з експлуатації: 
зварювальні інвертори ММА, випрямлячі дугові ВДИ-315 «Профі», перфоратори STERH
перфоратор «Союз» електричні ПЕС -2510, різак газокисневий Р1 та інш.______________________

Працівники забеспечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з 
Типовими галузевими нормами безкоштовної відачі спецодягу, спецвзуття та інших 313 
працівникам та службовцям, які зайняті на будівельно-монтажних роботах: щиток зварника - З 
одиниці; протигаз шланговий ПШ-1 - 2 одиниці; пояс запобіжний зі стропом з металевого 
ланцюга ПБ-1 акт № 2206.-19/6 ООО «Промтехаудит» від 22.06.2019 р.; пояс запобіжний без
стропу ПБ; підмості пересувні зборно-розбірні «Малютка-2»;- захисні каски._________________

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування. В 
наявності техніка та обладнання. Робітники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. 
Санітарно-побутові приміщення при виконання робіт на об'єктах замовників за договорами 
підряду надає замовник.___________________________________________________________________

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «СУ-Строй» використовуються:
- зварювальні інвертори ММА -  4 од. Інв. №№ 001... .004____________________________________
- випрямлячі дугові інв. № ВДИ-315 «Профі» - 2 од.________________________________________
- пост газозварника ПГС__________________________________________________________________
- молотки відбійні МО -2150-2 од. Інв. №№ 007,008_________________________________________
- перфоратори STERH -  4 од._____________________________________________________________
- перфоратор «Союз» електричні ПЕС -2510 -  2 од._________________________________________
- різак газокисневий Р1___________________________________________________________________
- сходи підвісні металеві Л ІЗ, 1840 мм______________________________________________________
- сходи металеві Л14 3200 мм______________________________________________________________
- регулятори тиску балонні БКО 50-5_________________________________________________
- регулятори тиску балонні БПО-5-5______________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; 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»; «Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосівання) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. 
№ 1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00- 
4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 
«Порядок опрацювання та затверждення роботодавцем нормативних актів з охорони 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 «Минімальні вимоги



безпеки і охорони здоров 'я  при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 
на робочому місці»; НПАО П 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті»; НПАОГІ 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; 
«Правила улаштування електроустановок»; «Правила технічгої експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями» та інш. Нормативно- правові акти в друкованому вигляді 
знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці.

При виконанні робіт підвищеної небезпки. гцо декларуються в наявності: комплект 
слючарних інструментів. Дриль Bosch GBM 6 RE, шліфувальні машинки «D eW A L l DWE4579, 
акумуляторний шурупокрут Bosch GSR 10.8 V-2-LI. кутова ш ліфмашина Bosch GW S 10.8-76 V- 
ЕС, риштування стоїчні алюмінієві, вишки-тури на домкратах с колесами, драбини 3-х секційні 
розкладні та інш.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- правов акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищ ають і_х 
від впливу опадів та прямих сонячних променів, площадки з навісами вироблені з негорючих 
матеріалів.

Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в
спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків зберігаються в__
горизонтальному положенні на рамах.

Працівники ТОВ «СУ-Строй» проходять медичний огляд при прийомі на роботу та 
періодично.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків, згідно 
Положенням про застосування нарядів-допускув, яке затверджене наказом №  4-нт від 03.01.20 р. 
Відповідальність за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки і видачу нарядів-допусків 
покладено на головного інженера Павлюка А.М.

Підпримство має комплект НПАОП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт .________
На підприємстві розроблені Положення про систему управління охороною праці
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- правові акти з охорони праці, що регулярно

їх видань._____________________________________
бази навчальн о-м етоди чн ого  забезпечення)

________ С У Л ИМ А В.В.________
(ініціали та прізвище)

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

Примітки: 1. Ф ізична  особа  - п ідприєм ець  своїм підписом надає згоду  на о бробку  персональних даних з метою  
забезпечення виконання вим ог  П орядку видачі дозволів  на виконання робіт  п ідвищ ено ї небезпеки та на 
експлуатац ію  (застосування) машин, механізмів , устатковання п ідви щ ен ої небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків  не зазначається  ф ізичними  особами, які через 
сво ї релігійні переконання в ідмовляю ться  від його прийняття  та  повідомили про це в ідповідному органу 
д ер ж ав н о ї  п одатково ї  служ би і маю ть відмітку в паспорті.".


