
Центр аадвиня адміністративних послуг 
м. ДніпраДЕКЛАРАЦІЯ „  , , л, .  ,

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця ТО В А РИ С ТВ О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС Т Ю  
Б У Д ІВ Е Л Ь Н А  К О М П А Н ІЯ  ” С Е Р В ІС -Л А Й Н ’’_________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, вулиця Старокозацька, будинок  
11, приміщення 214: 43424729; Старчеико Дмитро Володимирович, 0675518242;________________

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

___________________________________ телефакс відсутній, гуйЬк8ЄГУІсе1іпе(а)2 шаі1.сош_____________
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 об’єктах замовників згідно укладених договорів____________________________________________
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 дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Старченко Дмитро Володимирович____________________________________________________
(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:

1. Зварювальні роботи.
2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
3. Роботи верхолазні
4. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
5. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, газом, 
(кисень, пропан-бутан)

(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 -  5___________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
________________________________________на яких іс н у є  ризик вииекнення травм -  1. будівля - 1 .  (за

алресою - 49000. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро. Соборний район, вулиця____________ __
Старокозанька, будинок 11. приміщення 214 договір аренди Договор № 01/2020 от 02,01.2020.
________Орендодавець: Гильварг Клара Іванівна, адреса; Україна. 49000. м.Дніпро вул.______

Новокримськая, буд 5, кв. 36 ІПН 1264204681__________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

___________________ с п о р у д  (приміщень4) -  відсутні, виробничих об'єктів -  ВІДСУТНІ___________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Інші відомості Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки -  директор Старченко Дмитро Володимирович, загальний курс з 
охорони праці та спеціальне навчання пройдено в Запорізькій філії ТОВ «Регіональний 
учбовий центр», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області, про що свідчать видані посвідчення встановленого зразка та витяги з протоколів, а 
саме:
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті протокол № 23 
від 02.03.2020 року
НПАОП 0.00-1.71-13______ Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
протокол № 24 від 03.03.2020 року
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів протокол № 20 від
24.02.2020 року
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під 
тиском протокол № 25 від 04.03.2020 року
Загальний курс охорони праці протокол № 18 від 17.02.2020 року.
Відповідальною особою за безепечне виконання робіт підвищеної небезпеки (Зварювальні 
роботи, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботи верхолазні, зведення, 
монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, зберігання балонів, 
контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, газом, (кисень, пропан- 
бутан) -  призначено наказом від 02.01.2020 року № 10 директора Старченко Дмитра  
Володимировича

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;
Служба з питань охорони праці створена наказом від 02.01.2020 № ОП-2 року та функціонує 
відповідно до положення, затвердженого наказом керівника від 02.01.2020 № ОП-4. Управління 
службою покладено на фахівця з охорони праці Тимріенко Олександра Вікторовича.
Наказом по підприємству від 02.03.2020 № ОП-3 затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт, необхідні для проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці:
Інструкція з охорони праці № Іпри виконанні робіт на висоті та верхолазних робіт;
Інструкція з охорони праці № 2 при проведенні зварювальних робіт;
Інструкція з охорони праці № 3 при роботі з електроінструментом;
Інструкція з охорони праці № 4 при зберіганні балонів, контейнерів, цистерн та інших 
ємностей із стисненим, зрідженим газом.
Інструкція з охорони праці № 5 при наданні першой долікарняної допомоги
Інструкція з охорони праці № 6 для зварника
Інструкція з охорни праці № 7 для монтажника
Інструкція з охорони праці № 8 при проведенні будівельних робіт
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
Лрацівники підприємства своєчасно проходять навчання та інструктажі з питань охорони 
праці.
Також на підприємстві розроблені:_____________________________________________________.
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження від 02.01.2020 № 011-4)
2______Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження від 02.01.2020
№ОП-6)____________________________________________________
-______Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ про затвердження від 02.01.2020 №ОП-7);
2______Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про затвердження від
02.01.2020 №ОП-8)________________________________________________
2______Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
02.01.2020 №ОП-9)________________________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
02.01.2020 №ОП-Ю

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорЬни праці 
Працівники підприємства, які виконують заявлені, роботи підвищеної небезпеки:
Рощін Андрій Вікторович -  монтажник по мантажу сталевих та залізобетонних кострукцій, 
диплом № ГЖ 009688, М елітопольський професійно-технічний ліцей
Мясоєдов Максим Андрійович -  електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних 
машинах, диплом АР 35746974, Мелітопольський будівельний центр 
Савонік Іван Степанович, покрівельник, ЗУКК, свідоцтво № 1471,
Рощін Андрій Вікторович - беторняр, свідоцтво ЗУКК № 2666 
Міронов Сергій Олексійович, муляр, свідоцтво ЗУКК № 2651 
Рощін Андрій Вікторович -  верхолаз, посвідчення №1211 від 11.02.2020 року 
Працівники, які виконують заявлені роботи пройшли спеціальне навчання з питань охорони 
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол №1 від 02.03.2020) ПБЕЕС, ПТЕЕС, 
ППБУ, (III група з електробезпеки до і вищеІООО В протокол №2 від 02.03.202Р.);НПАОП 0.00- 
1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями протокол №3 від 
02.03.2020.); НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(протокол №4 від 02.03.2020р.). НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час 
зварювання металів(протокол №5 від 02.03.2020р.).
Експлуатаційна документація (паспорти, сертифікати, протоколи випробувань) в наявності.
 - паспорт кутової шліфмашинки Макіта СА6021 , зав № 28153, рік виготовлення 2014;
;______паспорт на дриль ударну Ю -5001, зав № 24123, рік виготовлення 2015, країна виробник
Україна;
- паспорт на перфоратор Макіта, рік виготовлення 2019.
Орендована техніка у ТОВ «Трансбудекскавація» :
- Екскаватор LIEBHERR R 944С, 2008 рік випуску, країна виробник Німеччина
- Екскаватор HYUNDAI ROBEX17QW-7, 2008 рік випуску, країна виробник Корея 
Працівники при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки застосовують засоби 
індивідуального захисту
;______Пояс запобіжний ROCK empire, (інв. №5), заряджений подвійним регульованим стропом
з амортизатором -  капроновий канат, та стропом капронова стрічка, у виконанні з малим та 
великим карабінами -  1 од. (акт випробування від 03.02.2020)
 - Пояс запобіжний URBAN (інв.№4), заряджені подвійним регульованим стропом -
капроновий канат з амортизатором у виконанні з малим та великим карабінами -  Іод. (акт 
випробування від 03.02.2020)
 - Пояс запобіжний URBAN (інв.№6), заряджений стропом капроновий канат кручений.
регульований, у викоанні з малим та великим карабінами -  1 од. (акт випробування від 
03.02.2020)



_____ пояси запобіжні УЕІЧТО (інв. № 1,2), заряджені подвійним регульованим стропом з
амортизатором -  капроновий канат -  2од. (акт випробування від 03.02.2020)
-______пояс запобіжний SINGING ROCK (інв.№ 3), заряджені подвійним регульованим стропом
з амортизатором -  капроновий канат -  2од„ та стропом капронова стрічка, у виконанні з 
малим та великим карабінами -  1 од. (акт випробування від 03.02.2020)
У відповідності з «М інімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту ( костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на Іміс.), каска 
захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку 
додатково: куртка утеплена (на Збміс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.), 
які були придбані у квітні 2019 року. Ведеться Ж урнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
Працівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям в повному обсязі

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Нормативно-правова база та нормативні акти, які використовуються на підприємстві:
ЗУ № 229-ІУ від 21.11.2002 року 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.
НПАОП 0.00-4.15-98_____ Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
НПАОП 0.00-7.17-18_____ Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
НПАОП 0.00-6.03-93_____ Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних
актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
НПАОП 0.00-7.11-12______Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників.
НПАОП 0.00-1.71-13______ Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями;
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють 
під тиском.
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. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань. М атеріально-технічна база 
навчально-методичного забезпечення (плакати, стенди, кабінет з охорони праці) в наявності 
та відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Декларація зареєстройанаГ у  журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  _ 20^-^). № /< ?________ .

іально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Старченко Д.В.
(ініціали та прізвище)


