
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК
ДНІПРОБУД-СЕРВІС»_______________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Лізи Чайкіної, 

будинок 3, квартира 29__________________________________________________
місцезнаходження,

_____________________________код ЄДРПОУ 39014471________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________директор Спіренков Ігор Юрійович___________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_______________ 38 (096)493-12-79,Брігепкоу i6ukr.net
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

____________________ територія 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 відсутній. Згідно додатку 1 до порядку та 
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08 .2002 року на ПП
«НІКОПОЛЬБУД» страхування не проводиться, тому що воно не є об'єктом
підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту 
09.03.2020 р

з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я, Спіренков Ігор Юрійович_________________________________
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; зварювальні роботи; 
зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних
частин.____________ ___________________________________________________

(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: 4______________________________________________

виникнення травм
________________кількість будівель і споруд (приміщень),_______________

будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1 
(виробнича база: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. 
Сучкова 35) .____________________________________________________________

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

Інші відомості Директор ТОВ___ «БК ДНІПРОВУД-СЕРВІС» Спіренков І.Ю.
пройшов перевірку знань Закону України «Про охорону праці», Закону 
України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», Наказу «Про затвердження Порядку 
медичних оглядів працівників певних категорій», з правил надання 
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших 
нормативно-правових актів у посадових осіб і спеціалістів підприємств, 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області (витяг з протоколу № 4-1302-20 від 13.02.2020 р.) 
після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА».
_____Наказом № 05/РП від 15.01.2020 р. створено комісію з перевірки
знань з питань охорони праці у працівників підприємства._______________
____ Інженер з ОП Виговська В.Л., головний інженер Ромаданов П.Є, як
члени комісії з питань охорони праці на підприємстві, пройшли перевірку 
знань Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату____працездатності»,____ Наказу____«Про____затвердження____Порядку
медичних оглядів працівників певних категорій», з правил надання 
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших 
нормативно-правових актів у посадових осіб і спеціалістів підприємств, 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці 

у Київській області (витяг з протоколу № 4-1303-20 від 13.02.2020 р.) 
після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА».
____Голова комісії - директор Спіренков І.Ю., як керівник підприємства
і голова комісії з перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві та Інженер з ОП Виговська В.Л., головний інженер Ромаданов 
П.Є, як члени комісії з питань охорони праці пройшли перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів» комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 4-1304-20 
від 13.02.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НКЦ 
«БУДМАШОСНОВА».

Голова комісії - директор Спіренков І.Ю. ( IV група з електробезпеки 
до 1000 В) , як керівник підприємства і голова комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці на підприємстві, інженер з ОП Виговська В.Л.,
(IV група з електробезпеки до 1000 В), головний інженер Ромаданов П.Є.,



(IV група з електробезпеки до 1000 В),як члени комісії з питань охорони
праці на підприємстві, пройшли перевірку знань НПАОП 4 0.1-1.21-98 
«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 (витяг з протоколу № 3-0402-2019 від 06.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА».
____Голова комісії - директор Спіренков І.Ю., як керівник підприємства
і голова комісії з перевірки знань з питань охорони праці та Інженер з 
ОП Виговська В.Л., головний інженер Ромаданов П.Є, як члени комісії з 
питань охорони праці на підприємстві, пройшли перевірку знань з 
пожежної безпеки, комісією, створеною на підставі наказу ТОВ «НКЦ 
«БУДМАШОСНОВА» (витяг з протоколу № 14 від 05.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА».
____Наказом № 7/ОП від 15.01.2020 р. призначено відповідальних за
справний___ стан та____безпечну___ експлуатацію___ електрогосподарства
підприємства, а також за виконання зварювальних робіт - головного 
інженера Ромаданова П.Є. (IV група з електробезпеки 1000 В), у разі 
його відсутності обов'язки покладаються на директора Спіренкова П.Є (IV 
група з електробезпеки' до 1000 В), які пройшли навчання з вимог НПАОП
40.1-1.21-9____ 8 «Правила__безпечної_експлуатації___ електроустановок
споживачів», НПАОП 40.1—1.07—01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» (витяг з протоколу № 3-0402-2019 від 06.02.2019 р.) та НПАОП 
28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» (витяг 
з протоколу № 4-1304-20 від 13.02.2020 р.) комісіями, створеними на 
підставі наказів Головного управління Держпраці у Київській області 
після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА».

Наказом 6/ОП від 15.01.2020 р. призначено відповідальних за пожежну 
безпеку у підприємстві - головного інженера Ромаданова П.Є, у разі його 
відсутності обов'язки покладаються на директора Спіренкова П.Є, які 
пройшли перевірку знань з питань пожежної безпеки (№ 14 від 05.02.2019 
р), після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА».
_____Наказом № 8/ОП від 15.01.2020 р. призначено відповідальних за
безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра - головного інженера 
Ромаданова П.Є, у разі його відсутності обов'язки покладаються на 
директора Спіренкова П.Є, які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (витяг з протоколу витяг з протоколу № 4-1304-20 від
13.02.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА».
______Наказом № 9/ОП від 15.01.2020 р. призначено відповідальних за
роботи зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх 
аварійних частин - головного інженера Ромаданова П.Є, у разі його 
відсутності обов'язки покладаються на директора Спіренкова П.Є, які 
пройшли перевірку знань з НПАОП 0.00-1.8 0-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання», НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у 
будівництві»(витяг з протоколу витяг з протоколу № 4-1304-20 від
13.02.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА».

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

Наказом по підприємству № 1/ОП від 15.01.2020 р. реорганізовано 
службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на 
інженера з охорони праці - Виговську В.Л.

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 № 2/ОП від 15.01.2020 р. затверджені інструкції з охорони 
праці: № 1 вступний інструктаж; № 2 про заходи пожежної безпеки; № 3 по 
наданню першої медичної допомоги при нещасних випадках або 
захворюваннях, № 4 з електробезпеки; № 5 під час експлуатації 
електрообладнання, № б при застосуванні драбин, риштувань, помостів, 
запобіжних поясів і страхувальних канатів, № 7 для електрозварника, № 8 
під час електрозварювальних робіт, № 9 під час безпечного виконання 
робіт на висоті, № 10 для монтажника з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій, №11 під час безпечного виконання робіт зі 
зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 
частин.
____Робітники, які виконують зварювальні роботи: електрозварники
Зубчевський В.В., Шкляренко Т.Ю.(III група з електробезпеки до 1000 В), 
пройшли 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 (витяг з 
протоколу № 15-1157-2019 від 20.09.2019 р.) після проходження навчання 
у ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА».
_____Робітники, які виконують роботи на висоті понад 1,3 метра:
монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Фаянсов
A.М., Красілов В. І. пройшли перевірку знань і умінь безпечного 
виконання робіт на висоті 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» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 27-2877-2019 від
20.09.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА».

Робітники підприємства, що виконують зварювальні роботи Зубчевський
B.В., Шкляренко Т.Ю. пройшли перевірку знань, умінь і навичок з 
професії «елекотрозварник ручного зварювання» та встановлено 
кваліфікацію 5-го розряду (витяг з протоколу № 27 від 13.02.2020 
р.)після проходження навчання ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА».

Робітники підприємства, що виконуть роботи зі зведення, монтажу і 
демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин Фаянсов А.М., 
Красілов В. І. пройшли перевірку знань, умінь і навичок з професії 
«монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» та 
встановлено кваліфікацію 5-го розряду____(витяг з протоколу № 1250 від
30.08.2020 p.), після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпека»

Робітники підприємства щороку проходять навчання, перевірку знань 
та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00- 
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: 
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з 
відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 
інструктажів.
_____Зведення, мо.нтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх
аварійних частин виконується згідно вимог ДБН 3.2-2-2016 «Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві», ДБН А.3.1-5-2009 «Організація 
будівельного виробництва» та проектно-технологічної документації, НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання».



Роботи зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд,
зміцнення їх аварійних частин виконуються за допомогою таких 
інструментів та приладів: відбійні молотки Дніпро-М ПЕ-4020БМ, зав. №№ 
90921,90922 виробництва Україна, рік виготовлення 2019; Шліфмашина 
кутова Дніпро-М МШК-1900Р, зав. № 14009, виробництва Україна, рік 
виготовлення 2019; Шліфмашина кутова Дніпро-М МШК-1250Р, зав. № 
0922997, виробництва Україна, рік виготовлення 2019; Фен промисловий 
Дніпро-М ФП-203, зав. № 0020353689, виробництва Україна, рік 
виготовлення 2019; Дриль-шуруповерт мережевий Рпірго-М ТР-60, зав. № 
65354813, виробництва Україна, рік виготовлення 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 «БК «ДНІПРОБУД- 
СЕРВІС» розроблений і затверджений наказом перелік робіт, що 
виконуються на висоті, які виконуються за нарядами-допусками. Роботи, 
не передбачені цим переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким
надано право видачі нарядів (розпоряджень).______________________

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
взуттям___ та____іншими____засобами____індивідуального____захисту,____які
використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а
саме:________________________________________________________________

огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм) ;
Навушники протишумні СОМЗ-1, 2019 р. виготовлення, Україна - 5 од.; 
Черевики «Лідер» 2х шаровий пуп метносок. 2019 р. виготовлення - 
6 пар;
Чоботи Монза пуп метносок, 2019 р. виготовлення, Україна - 6 пар; 
Рукавиці шкіряні комбіновані, 2019 р. виготовлення, Україна - 
10 пар;
зварювальний щиток із захисним світлофільтром, 2019 р .виготовлення 

(Україна);
захисні каски інв. №№ 8-14, 2019 р. виготовлення (Україна); 
драбини, інв. № 1-3, 2019 р. виготовлення (Україна); 
стропи інвентарні, 2019 р. виготовлення (Україна) - 2 од.; 
індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та 

позиціонування на робочому місці ЗПЛ-К-ЕМ, вересня 2019 р. виготовлення 
(Україна) - 2 од.

трансформатор зварювальний Кентавр СВ-200, 2013 р. виготовлення
(Україна)-1 о д . ___________________________

Наказом № 24/ОП від 15.01.2020 р. створено комісію з перевірки, 
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно- 
технічної документації.

У підприємстві ведеться Журнал обліку та зберігання засобів
захисту._____________________

ТОВ______«БК «ДНІПРОБУД-СЕРВІС» забезпечене нормативно-правовою
документацію (наказ №17/ОП від 15.01.2020 р.), що розповсюджується на
роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:_______________

Закон України «Про охорони праці»;__________________________________
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 

на експлуатацію 1 (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
висоті»;

0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»;

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»;

НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів»;

НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки
праці ._______ Охорона _____праці,_______ промислова_______безпека_______у
будівництві»;_______________________________________________

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»;_______
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».____________
Матеріально-технічна база ТОВ «БК ДНІПРОБУД-СЕРВІС»____ 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 «БК ДНІПРОБУД-СЕРВІС» є кабінет охорони праці оснащений:
комп1ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів,
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 знань з питань охорони праці.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
р/Г 20^рр. N /2_________________________ .
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