
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

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.olvia.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; ,

експлуатація на об'єктах замовника 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 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 22.05.2020р.
(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:_____________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- технологічні транспортні засоби, а саме:__________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

Повноповоротний фронтальний міні-навантажувач модель LOCUST 1203. 2006 р.в.. виробник 
Словакія, ідентифікаційний №206/А/06, двигун №26494, присвоєно державний номерний знак 
Т1758ДН, серія і номер свідоцтва ТДН 1758 від 18.07.2007р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області.______________

Екскаватор марки Борекс ЕО -  2101, 2005 р.в.. виробник Україна, ідентифікаційний №197761, 
двигун №590478, присвоєно державний номерний знак Т0518ДП. серія і номер свідоцтва ТДП 0518 
від 05.05.2005р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.___________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

- Вантажопідіймальні крані, а саме:_____________________________________________________
Міні-кран гусеничний з гідравлічним приводом моделі FMR280. 2008 р.в.. виробник Японія. 
Швидкомонтуємий поворотний кран моделі Comedil CBR 40Н-4. 2008 р.в.. виробник Італія.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

mailto:e.petrova@obs.olvia.com


кількість робочих місць -  4 . на яких існує ризик винекнення травм - 2.____________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення_____ розташоване за адресою: вул. Лабораторна, буд. 45
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 механік Небрат О.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 №408 від 08 листопада 2017рЛ: з курсу «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол 
№385 від 23 жовтня 2017р.), з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (Протокол №183 
від 17 липня 2018р.'). механік Баштанник О.С. пройшов навчання та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний 
курс» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №408 від 08 листопада 2017р.): з курсу «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол 
№385 від 23 жовтня 2017р.). з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (Протокол №186 
від 24 липня 2018р.). 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.): з курсу «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у ТОВ «УКК 
Профі Лайн» (Протокол №385 від 23 жовтня 2017р.), з курсу «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(Протокол №183 від 17 липня 2018р.).______________________________________________________

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

Наказом №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._________

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 ттттатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому числі №44 Для 
водія мінінавантажувача. №42 Для машиніста екскаватора. №46 Для машиніста крана (кранівник).
заявлених в Декларації.____________________________________________

Створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 25 травня 2015р. 
№84/1-а. члени якої пройшли навчання та перевірку знань 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 механік Небрат О.О. пройшов навчання у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №408 від 08 листопада 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:

Волій міні-навантажувача Брежнєв О.В. на курсах перепідготовки водіїв перевантажувачів 4 
розряду у УК «Днігіробуд» (посвідчення №21922 видане 27.04.2007р. Протокол №1266) та 
проведена щорічна періодична перевірка знань постійно діючою комісією ТОВ «БК «Ольвія» 
Протокол №2 від 21.01.2020р.. а також має посвідчення тракториста-машиніста серія AT №068274 
від 19 січня 2018р. видане Головним управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській
області.__________________________________________________________________________________

Машиніст крана (кранівник) Гулій Е.В. на курсах перепідготовки машиністів кранів 4 розряду 
у ТОВ «УКК Пробі Лайн» (посвідчення №04385-П видане 26.02.2020р. Протокол №380-
щ___________________________________________________________________________________________________

Машиніст крана (кранівник) Синюшкін С.О. на курсах перепідготовки машиністів кранів 4 
розряду у ТОВ «УК Спектр» (посвідчення №240-17-2 видане 05.08.2019р. Протокол №156-
IX____________________________________________________т________т_______ _

Машиніст екскаватора Лащенко В.В. посвідчення тракторист-машиніст (категорія «F») серія 
АБ №168996 від 18 червня 2009р. видане Васильківським ІДТН в Дніпропетровській області._____

Наказом від 16.07.2018р. №91-а головного механіка Небрата О.О. призначено відповідальною 
особою за безпечну експлуатацію транспортних засобів, організацію своєчасних оглядів та спавний 
технічний стан, а у разі його відсутності -  механіка Баштанніка О.C., які пройшли навчання з курсу 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Небрат О.О. та 
Баштаннік О.С. - Протокол №268 від 12 жовтня 2016р.), з курсу «Охорона праці -  загальний курс» 
(Небрат О.О. та Баштаннік О.С. - Протокол №408 від 08 листопада 2017р.), з курсу «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Небрат О.О. 
та Баштаннік О.С. - Протокол №385 від 23 жовтня 2017р.) з курсу «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(Небрат О.О. - Протокол №183 від 17 липня 2018р.; Баштаннік О.С. - Протокол №186 від 24 липня
2018р.). _________________________________________________________________________________
______________Працівники підприємства своєчасно проходять інструктажі з питань охорони праці,
проведення яких оформлюється у відповідних журналах. 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,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (технічні паспорти,

керівництво з експлуатації, інструкції з користування та безпечної експлуатації) на:______________
Міні-кран гусеничний з гідравлічним приводом моделі FMR280, 2008 р.в., виробник Японія.

(ВПТО -  01.08.2019р.. ЕО -  31.07.2019р.. ЧТО -  01.08.2019р.)_________________________________
Швидкомонтуємий поворотний кран моделі Comedil CBR 40Н-4. 2008 р.в., виробник Італія.

(ВПТО -  14.05.2020р.. ЕО -  14.04.2020р.. ЧТО -  14.05.2020р.)__________________________________
Повноповоротний фронтальний міні-навантажувач модель LOCUST 1203. 2006 р.в., виробник 

Словакія, ідентифікаційний №206/А/06, двигун №26494, присвоєно державний номерний знак 
Т1758ДН. серія і номер свідоцтва ТДН 1758 від 18.07.2007р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області.__________________________________________________________________________________

Екскаватор марки Борекс ЕО -  2101, 2005 р.в., виробник Україна, ідентифікаційний №197761. 
двигун №590478, присвоєно державний номерний знак Т0518ДП, серія і номер свідоцтва ТДП 0518
від 05.05.2005р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області._________________________________

Експертно-технічне ■ обстеження кранів проводить ТОВ «Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС» на підставі договору. _____________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники ТОВ «БК «Ольвія» 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 та



«Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, та 
іншими засобами індивідуального захисту», затвердженого наказом директора по підприємству від 
5.02.2019 року №12-а, у тому числі каска будівельна, рукавиці захисні, сигнальний жилет, захисні 
окуляри тощо. Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 
занесенням у відповідні журнали.__________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому 

числі необхідних для експлуатації технологічних транспортних засобів заявлених в Декларації. 
Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці з 
плакатами та наглядними посібниками, засобами друкованої та наочної документації, підручниками 
та нормативно-правовими документами, у тому числі:
I. Закон України «Про охорону праці».______________________________________________________
3. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою._______________________________
4. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірці знань з 
питань охорони праці.____________________________________________________________________
5. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.___ _____
6. НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці.__________________________
7. НПАОГІ 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.______ _̂___
8.НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском. 
9.НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями._____
10._НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті.________
II. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійпі захворювань та аварій на 
виробництві._____________________________________________________________________________
12. Порядок проведення медичних оглядів працівник і в певних категорій.______________________
13. Кодекс законів про працю України.______________________________________________________
14.НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів. _
та інші нормативно-правові акти в друкованому вигляді, які знаходяться у вільному доступі в

В.І. Глушенко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /0  20г&7р- № 9'̂ -  Л 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.

кабінеті охорони праці._________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази
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