
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

____________________ “ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ”___________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000,Україна м. Дніпро, пр. Д.Яворницького буд. 34, кв 38-А. код згідно ЄДРПОУ 24238290
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Синяговский Володимир Іванович тел. 067 639 54 81, e-mail: utskiso@,i.ua 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;
Роботи виконуються на території підприємства, м. Новомосковськ, вул.Північна, 24_______

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 14.05.2020р.__________
(дата проведення аудиту)

Я. Синяговський Володимир 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, устатковання 
підвищеної небезпеки: роботи , що виконуються на висоті понад 1.3 метра____________________

найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/ або машин, механізмів, 

устаткування 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, у тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 5 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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Виробниче, адміністративно-побутове приміщення та складський майданчик належать підприємству 
та знаходяться за адресою : м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.. вул. Північна 24___________

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

Інші відомості Директор - Синяговський Володимир Іванович, головний механік - Шевченко 
Сергій Васильович . заступник директора з виробництва - Нечипоренко Т.Ю.. інженер з охорони 
праці - Григоренко Л.І.. пройшли навчання в ТОВ “УК СПЕКТР”, перевірка знань комісією 
головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці (витяги с протоколів №29/4.7/2019 від 11.02.2019р. 

№108 від 13.06.2019Р..191 від 07.10.2019р.);

ПБЕЕС. ПТЕЕС.ППБУ.( 3 гр з електробезпеки до 1000В) витяги з протоколів №004 від 10.01.2019р. 
та №011 від 24.01.2019р..( 5гр з електробезпеки до 1000В і вище) витяг з протоколу №130 від 
03.07.2019р. ( 4 гр з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу . №022 від 26.02.2020р)

Правила пожежної безпеки України (витяги з протоколів №7/в від 28.02.2019р. №18/в від 
09.10.2019р..)

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 виписка з протоколу 
№029 від 12.03.2020р.

Наказом від 21.02.2018р. № 17 механіка цеху Лося В.С . та механіка металобази Карпенко П.М. 
призначено відповідальними особами за безпечне виконання робіт на висоті, які пройшли навчання 
в ТОВ “УК СПЕКТР”, а перевірка знань комісією Головного управління Держпрапі у 
Дніпропетровській області: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці (витяг з протоколу 
№191 від 07.10.2019р.). ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (3 гр. До 1000 В) (витяг з протоколу №064 від 
05.04.2019р. і №205 від 14.11.2019р.). НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони прці під час 
виконання робіт на висоті” (витяг з протоколу №082 від16.05.2018р і №014 від 10.02.2020р.)
Наказом від 20.12.2019р №59 заступника директора з виробництва Нечипоренко Т.Ю. призначено 
особою, яка видає наряди-допуски.______ _______________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Наказом №114 по підприємству від 09.12.20ІЗроку. створена служба з охорони праці. Функції 
служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Григоренко Людмили Іванівни (наказ 
№114 від 09.12.20ІЗроку.

На підприємстві наказом № 66 від 20.12.2019 р.створені комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці по підрозділам: Цех профільних труб: Голова комісії заступник директора з виробництва 
Нечипоренко Т.Ю.. члени комісії: Шевченко С.В.. Григоренко Л.І. : по металобазі : Голова комісії 
начальник дільниці Андибур С.М.. члени комісії: Шевченко С.В.. Григоренко Л.І

Також на підприємстві розроблені: ______________________________________________________

-Положення про службу охорони праці (наказ №36 від 29.11.2013);

-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ № 3 від 03.01.20);

-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці 
( наказ № 35 від 29.11.2013):

-“Положення про організацію робіт на висоті на ТОВ “ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ”. наказ №46 
від 04.11.2019р.

-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці:

-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці;
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-Наказ №66 від 20.12.2019р про склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 29 від 10.04.2019. в 
тому числі:- Інструкція з охорони праці по застосуванню нарядів-допусків при проведенні робіт 
підвищеної небезпеки. НОТ 03.18. Інструкція з охорони праці для електрослюсаря по ремонту і 
обслуговуванню електрообладнання. ИОТ 08.18. Інструкція з охорони праці для слюсаря- 
ремонтника.ИОТ 11.18. Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів. ИОТ 46.20 . Інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту і 
обслуговуванню вантажопідіймальних машин.ИОТ 12.18. Інструкція з охорони праці при роботі з 
переносних драбин та стрем’янок, по випробуванню та безпечної експлуатації драбин та стрем’янок. 
ИОТ 13.18.

- 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. ___________________________________________________________________

Працівники підприємства ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ". що зайняті на роботах підви
щеної 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 21.05.2007 No 246.

На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення встановле
них норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони 
праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 
рік".

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:

Ярош O.A. - пройшов навчання та перевірку знань за професією слюсар-ремонтник в ТОВ 
“УК”СПЕКТР” посвідчення №01773 від 02.11.2017р.. а також пройшов курс спеціального навчання 
за вимогами “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті” ( НПАОП 0.00-1.15-07). 
виписка з протоколу № 080 від 03.05.2019 р..ТОВ “УК “СПЕКТР”.посвідчення №03221.

Скворцов P.O. -пройшов навчання за професією слюсар-ремонтник в ТОВ “УК”СПЕКТР” 
посвідчення №06182 від 25.09.2013р.. а також пройшов курс спеціального навчання за вимогами 
“Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті” ( НПАОП 0.00-1.15-07). виписка з 
протоколу № 080 від 03.05.2019 р..ТОВ “УК “СПЕКТР”.посвідчення №03485.

Хорунжий О.Г. -п р о й ш о в  навчання за професією слюсар-ремонтник в ТОВ “УК”СПЕКТР’~ 
посвідчення №01897 від 25.10.2018р.. а також пройшов курс спеціального навчання за вимогами 
“Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті” ( НПАОП 0.00-1.15-07). виписка з 
протоколу № 080 від 03.05.2019 р..ТОВ “УК “СПЕКТР”.посвідчення №02870.

Шатохін О.Г.- пройшов навчання за професією електротягове господарство залізниці в технікумі 
залізничного транспорту, диплом ЖТ №907311 від 30.06.1984р.. а також пройшов курс спеціального 
навчання за вимогами “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті” ( НПАОП 0.00- 
1.15-07). виписка з протоколу № 080 від 03.05.2019 р..ТОВ “УК “СПЕКТР”.посвідчення №03220.

Коровін О.В.- пройшов навчання за професією електромонтер по ремонту електрообладнання у 
профтехучилищі №2 м.Дніпропетровська. атестат №8200 від 16.07.1985р.. а також пройшов курс 
спеціального навчання за вимогами “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”
( НПАОП 0.00-1.15-07). виписка з протоколу № 090 від 15.05.2019 р..ТОВ “УК “СПЕКТР”, 
посвідчення №03187.
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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 ( протоколи №2 від 12.04.2019р.. №3 від 16.08.2019р.. 
№4 від 26.09.2019р.). ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ ( 4 гр. До 1000 В) (виписка з протоколів № 091 від 
23.05.2019р.. №020-2 від 21.02.2020р.)_______________________________________________________

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у Комунальному 
некомерційному підприємстві "Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги" (Заключний акт періодичного медичного огляду працівників ТОВ_________________
“Південтрансбудкомплект” від 30.12.2019 р.)_____________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладнання інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: комплект слюсарних 
інструментів, комплект гайкових ключів, молотки, викрутки, тестери DT9202A. мегаомметр 
ЗС0202/1 та мегаомметр Ф4102/1-М1. драбина універсальна KRAUSE (акт випробування від 
20.12.2019 р.). на які є в наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з 
експлуатації), пояси запобіжні лямкові комбіновані ПЛК-1. строп страхувальний рятувальний, пояси 
запобіжні ПП1-В11-1420. пояси запобіжні зі стропом з металевого канату ПБ-4 (акт випробування
від 24.12.2019 р.) стрічки сигнальні, захисні каски, захисні костюми. Усе обладнання та 313________
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням______ _
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог___________
законодавства та документів з експлуатації виробників. Розпорядженнями № 6 від 10.01.2020р. і №4
від 09.01.2020р створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого устаткування, що__________
використовується під час виконання робіт на висоті. ____________________________________
експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними 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 1 міс.), каска захисна (до зносу), 
підшоломник (на 12міс.). окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на 
36 міс.), чоботи (на 36 міс.)- підшоломник утеплений (на 24 міс.), які були придбані у серпні 2019 
року. Ведеться облік видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту в особистих картках.__________
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 (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. No 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 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 висоті»: 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»: 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та інші. 
Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони 
праці.
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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 оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань.__________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.І. Синяговський 
(ініціали та прізвище)

господарювання у територіальному

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.
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