
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
________ «Д.А.Р». місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл.. місто Дніпро,____________

вулиця Мандриківська, будинок 325, код ЄДРПОУ -  41899795,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄД РП О У ,

керівник -директор Орлов Володимир Геннадійович, тел. (097) 564 33 15, tovdar2019@gmail.com
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім'я га 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 на об’єктах замовників згідно укладених договорів.
м ісце виконання робіт підвищ еної небезпеки  

га/або експлуатації (застосування)маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
17 червня 2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Орлов Володимир Геннадійович
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника юридичної особи  

або ф ізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:

- Зварювальні роботи.
- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 

підйомників.
- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
- Газополум’яніроботи.

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна 

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

: (найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

На підприємстві працюють 13 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
гравм -  7 осіб. __________ ______________________________________________

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

Офісне та виробниче приміщення розташоване за адресою: 49000. Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, вул. Мандриківська. буд. 325. Виконання робіт підвищеної небезпеки виконується на 
об’єктах замовників згідно укладених договорів.

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

mailto:tovdar2019@gmail.com


Інші відомості:
Наказом №3 ОК від 10.04.2019 р. відповідальною особою по організації та проведенню робіт на 
висоті при виконанні робіт з правом оформлення та видачі наряд-допуску призначено виконро
ба Курінного С.М.
Наказом №1 ОК від 10.04.2019 р. виконавцем робіт на об’єкті «Нове будівництво багатокварти
рного житлового будинку по вул. Набережна Перемоги, 40Д в м. Дніпрі» призначено виконроба 
Курінного С.М.
Наказом №2 ОК від 10.04.2019 р. відповідальною особою за станом такелажного пристосуван
ня. електротехнічного обладнання, інструменту для експлуатації під час виконання будівельно- 
монтажних робіт призначено виконроба Курінного С.М.
Наказом №Ю-ОТ від 22.04.2019 р. всім поступившим на роботу після проходження первинного 
інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи під керівництвом більш досвід
чених, кваліфікованих працівників пройти стажування 10 робочих змін, згідно затвердженого 
переліку робіт з підвищеною небезпекою.
Наказом №16-ОТ від 11.02.2020 р. для випробування приставних драбин та стрем’янок створе
на комісія у складі: головний інженер Шпуй Д.В., виконроб Курінний С.М., інженер з охорони 
праці Третяк Ю.М.
Наказом №17-ОТ від 05.09.2019 р. відповідальною особою за протипожежну безпеку на підпри
ємстві призначено головного інженера Шпуй Д.В.
Наказом №18-ОТ від 05.09.2019 р. відповідальною особою за протипожежну безпеку на 
об'єктах будівництва призначено виконроба Курінного С.М.
Наказом №19-ОТ від 21.08.2019 р. відповідальною особою за дотримання правил безпеки сис
тем газопостачання призначено головного інженера Шпуй Д.В.. на час його відсутності -  вико
нроба Курінного С.М.
Наказом №2Р-ОТ від 15.08.2019 р. відповідальною особою за здійснення нагляду за збережен
ням в справному стані та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів призначено го
ловного інженера Шпуй Д.В.. на час його відсутності -  виконроба Курінного С.М.
Наказом №21 -ОТ від 10.09.2019 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємст
ва призначено головного інженера Шпуй Д.В.. на час його відсутності -  виконроба Курінного 
С.М.
Наказом №22-ОТ від 05.09.2019 р. відповідальною особою за виконання робіт з підвищеною 
небезпекою та експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з правом 
видачі наряд-допусків призначено виконроба Курінного С.М., на час його відсутності -  голов
ного інженера Шпуй Д.В.
Наказом №23-ОТ від 05.09.2019 р. затверджений перелік робітників, які допущені к присвоєн
ню 1 групи з електробезпеки неелектротехнічному персоналу. Затверджений перелік посад та 
професій, які потребують присвоєння персоналу 1 групи з електробезпеки (неелектротехнічний 
персонал).

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типо
ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на
казом № 11-ОТ від 26.08.2019 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охоро- 
ни праці у складі: Голова комісії -  головний інженер Шпуй Д.В. Члени комісії -  виконроб Ку
рінний С.М.. інженер з охорони праці Третяк Ю.М.: наказом №12-ОТ від 05.09.2019 р. створена 
комісія з перевірки знань працівників з питань пожежної безпеки: Голова комісії -  головний 
інженер Шпуй Д.В. Члени комісії -  виконроб Курінний С.М.. інженер з охорони праці Третяк 
Ю.М.; наказом №13-ОТ від 10.09.2019 р. створена комісія з перевірки знань працівників з пи
тань електробезпеки: Голова комісії -  головний інженер Шпуй Д.В. Члени комісії -  виконроб 
Ку рінний С.М., інженер з охорони праці Третяк Ю.М. -  пройшли навчання та перевірку знань: 
Директор Орлов В.Г.. інженер з охорони пращ Третяк Ю.М.. виконроб Курінний С.М. пройшли 
навчання в ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон Буд»» та перевірку знань в комісіїГоло- 
вного управління Держпраці у Запорізькій області згідно законодавчих та нормативно-правових 
актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (НПАОП 0.00-4.12-05). Ви
писка з протоколу №96 від 26.04.2019 р.
Головний інженер Шпуй Д.В. пройшов навчання в ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон 
Буд»» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згід-
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з
но законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухо-
небезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, на
дання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації нас
лідків аварій (НПАОП 0.00-4.12-05'). Виписка і  протоколу №220 від 23.08.2019 р. Посвідчення 
№2498.
Директор Орлов В.Г., інженер з охорони праці Третяк Ю.М., виконроб Курінний С.М. пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і від
повідного обладнання». Виписка з протоколу №128 від 10.04.2019 р.
Головний інженер Шпуй Д.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі 
Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обла
сті згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймаль
них кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Виписка з протоколу №314 від 
14.08. 2019 р. Посвідчення №08935.
Директор Орлов В.Г.. інженер з охорони праці Третяк Ю.М.. виконроб Курінний С.М. пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ГІрофі Лайн» та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». Виписка з протоколу №155 від
03.05.2019 р.
Головний інженер Шпуй Д.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі 
Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обла
сті згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт». Виписка з протоколу №280 від 25.07.2019 р. Посвідчення №07955.
Директор Орлов В.Г.. інженер з охорони праці Третяк Ю.М.. виконроб Курінний С.М. пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». Виписка з протоколу №140 від 18.04.2019 р. 
Головний інженер Шпуй Д.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі 
Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обла
сті згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
Виписка з протоколу №335 від 30.08.2019 р. Посвідчення №09569.
Директор Орлов В.Г.. інженер з охорони праці Третяк Ю.М.. виконроб Курінний С.М. пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (глава III. п. 1.1-4.14). Виписка з 
протоколу №142 від 19.04.2019 р.
Головний інженер Шпуй Д.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі 
Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обла
сті згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та при
строями» (глава III, п. 1.1-4.14). Виписка з протоколу №282 від 26.07.2019 р. Посвідчення 
№07997.
Директор Орлов В.Г., інженер з охорони праці Третяк Ю.М., виконроб Курінний С.М. пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Виписка з протоколу 
№151 від 26.04.2019 р.
Головний інженер Шпуй Д.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі 
Лайн» та перевірку знань в комісіїГоловного управління Держпраці у Дніпропетровській обла
сті згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском». Виписка з протоколу №322 від 19.08.2019 р. Посвідчення №09215. 
Директор Орлов В.Г.. інженер з охорони праці Третяк Ю.М.. виконроб Курінний С.М. пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ІТрофі Лайн» та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання». ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». Виписка з протоколу
№161 від 08.05.2019 р.
Головний інженер Шпуй Д.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі



Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обла
сті згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 
«Газопостачання». Виписка з протоколу №355 від 20.09.2019 р. Посвідчення №10169.
Директор Орлов В.Г.. інженер з охорони праці Третяк Ю.М.. виконроб Курінний С.М. пройшов 
навчання та перевірку знань в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» згідно «Правил 
пожежної безпеки в Україні», Кодекс цивільного захисту України ВВР. Виписка з протоколу 
№146 від 23.04.2019 р.
Головний інженер Шпуй Д.В. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат Профі Лайн» згідно «Правил пожежної безпеки в Україні». Кодекс цивільного захисту 
України ВВР. Виписка з протоколу №341 від 04.09.2019 р. Посвідчення №09780.
Директор Орлов В.Г.. інженер з охорони праці Третяк Ю.М.. виконроб Курінний С.М. пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці: 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки. 4 
група з електробезпеки до 1000 В. Виписка з протоколу №145 від 22.04.2019 р. Посвідчення 
№03953. №03955. №03956.
Головний інженер Шпуй Д.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі 
Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обла
сті згідно Законодавства про охорону праці: Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правила пожежної безпеки. 4 група з електробезпеки до 1000 В. Виписка з прото
колу №350 від 09.09.2019 р. Посвідчення №09969.
Директор Орлов В.Г., інженер з охорони праці Третяк Ю.М., виконроб Курінний С.М. пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.32-2-2009). Виписка з протоколу №147 від
24.04.2019 р.
Головний інженер Шпуй Д.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі 
Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обла
сті згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.32- 
2-2009). Виписка з протоколу №370 від 27.09.2019 р. Посвідчення №10582.___________________

(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
наказом №4 від 22.04.2019 р. створена служба охорони праці. Ф у н к ц і ї  служби охорони праці на 
підприємстві покладаються на інженера з охорони праці Третяк Ю.М.________________________

наявністю служби охорони праці.

Стропальники Яковлев С.М.. Яковлев P.O.. Петраш Р.В.. Гончаров Ю.В.. Гончаров В.В.. Лит- 
вищенко Л.І.. Ковдик В.О. -  ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі-Лайн» за професією -  
стропальник 4 розряду. Виписка з протоколу №308-П від 10.09.2019 р. Посвідчення №03507-П. 
№03509-П. №03510-П. №03511-П, №03512-П. №03513-П. №03514-П.
Стропальники Яковлев С.М.. Яковлев P.O.. Пеграш Р.В.. Гончаров Ю.В.. Гончаров В.В.. Лит- 
вищенко Л.І., Ковдик В.О. пройшли навчання га перевірку знань в комісії ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат Профі-Лайн» згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт». Виписка з протоколу №345 від 06.09.2019 р. 
Стропальники Яковлев С.М., Яковлев P.O.. Петраш Р.В.. Гончаров Ю.В., Гончаров В.В., Лит- 
вищенко Л.І., Ковдик В.О. пройшли навчання та перевірку знань в комісії ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат Профі-Лайн» згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
Виписка з протоколу №308-П від 06.09.2019 р.
Бетоняри Яковлев С.М.. Яковлев P.O.. Петраш Р.В.. Гончаров Ю.В.. Гончаров В.В., Литвищен- 
ко Л.І.. Ковдик В.О. -  ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі-Лайн» за професією -  бетоняр 4 
розряду. Виписка з п р о т о к о л у  №337-П в і д  29.10.2019 р. Посвідчення №03830-П, №03832-П. 
№03833-П. №03834-П. №03835-П. №03836-П. №03837-П.
Бетоняри Яковлев С.М., Яковлев P.O.. Петраш Р.В., Гончаров Ю.В., Гончаров В.В.. Литвищен- 
ко Л.І., Ковдик В.О. пройшли навчання та перевірку знань в комісії ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат Профі-Лайн» згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті». Виписка з протоколу №359 від 23.09.2019 р.
Бетоняри Яковлев С.М.. Яковлев P.O., Петраш Р.В., Гончаров Ю.В.. Гончаров В.В.. Литвищен-
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ко Л.І., Ковдик B.O. пройшли навчання та перевірку знань в комісії ТОВ «Учбово-курсовий
комбінат ГІрофі-Лайн» згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з ін
струментом та пристроями» (глава III п. 1.1-4.14). Виписка з протоколу №377 від 01.10.2019 р. 
Електрогазозварники Литвищенко Л.І., Ковдик В.О. -  ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі- 
Лайн» за професією -  електрогазозварник 4 розряду. Виписка з протоколу №316-П від
17.09.2019 р. Посвідчення №03594-П, №03595-П.
Електрогазозварники Литвищенко Л.І., Ковдик В.О. пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі-Лайн» згідно Законодавства про охорону праці: 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки, З 
група з електробезпеки до 1000 В. Виписка з протоколу №397 від 10.10.2019 р. Посвідчення 
№11262, №11263.
Електрогазозварники Литвищенко Л.І., Ковдик В.О. пройшли навчання в ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат Профі-Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека 
у будівництві». ДБН А.3.2-2-2009. Виписка з протоколу №370 від 27.09.2019 р. 
Електрогазозварники Литвищенко Л.І., Ковдик В.О. пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі-Лайн» згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Виписка з протоколу 
№372 від 30.09.2019 р.
Електрогазозварники Литвищенко Л.І., Ковдик В.О. пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі-Лайн» згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання». ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». Виписка з протоколу 
№358 від 20.09.2019 р.
Електрогазозварники Литвищенко Л.І., Ковдик В.О. пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі-Лайн» згідно «Правил пожежної безпеки в 
Україні», Кодекс цивільного захисту України ВВР. Виписка з протоколу №352 від 11.09.2019 р. 
Яковлєв Є.М., Яковлєв P.O., Петраш Р.В., Гончаров Ю.В., Гончаров В.В., Литвищенко Л.І.. Ко
вдик В.О. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно питань охорони 
праці, інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт. Протокол №1-011 від 15.06.2020 
Ш

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», затверджено 
та введено в дію:

• Положення про службу охорони праці (наказом №5-ОТ від 22.04.2019 р.).
• Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 

(наказом №6-ОТ від 22.04.2019 р.).
• Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказом №7-ОТ від 22.04.2019 р.).
• Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взут

тям та іншими засобами індивідуального захисту (наказом №2-ОТ від 22.04.2019 р.).
• Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт з підвищеною небез

пекою (наказом №8-ОТ від 22.04.2019 р.).
• Положення про діяльність уповноваженого найманими робітниками з питань охорони 

праці (наказом №2-ОТ від 22.04.2019 р.).
• Програма проведення вступного інструктажу (наказом №9-ОТ від 12.04.2019 р.). 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функці
онування системи охорони праці на підприємстві, наказом №4-ОТ від 22.04.2019 р. затверджено 
та введено в дію:

• Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 

положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація 
по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у 
надзвичайних ситуаціях.
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
Журнал обліку перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з групою 1.



Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у 
надзвичайних ситуаціях.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції директора, головного 
інженера, виконавця робіт, інженера з охорони праці. Наказом №9-ОТ від 12.04.2019 р. затвер
джена Програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, промислової без
пеки та пожежної безпеки. Наказ №23 від 05.09.2019 р. затверджена Програма проведення ін- 
структажу неелектротехнічному персоналу на групу І з електробезпеки. Затверджений Перелік 
професій працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою і повинні проходити 
спеціальне навчання з питань охорони праці. Наказом №23 від 05.09.2019 р. затверджений Пе
релік посад, які відносяться до неелектротехнічного персоналу з групою І.

Наказом №1-ОТ від 22.04.2019 р. та№ 15-ОТ від 23.10.2019 р. затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці та пожежної безпеки: Інструкція з ОП по наданню долікарняної до
помоги при нещасних випадках. Інструкція з пожежної безпеки Вимоги пожежної безпеки, Ін
струкція з ОП Елекробезпека. Інструкція з ОП для електрогазозварника, Інструкція з ОП при 
виконанні робіт на висоті. Інструкція з ОП при роботі з ручними інструментами та пристосу
ваннями, Інструкція з ОП при роботі з електроінструментом та переносними світильниками, Ін
струкція з ОП для газорізчика, Інструкція з ОП для монтажника сталевих та залізобетонних 
конструкцій, Інструкція з-ОП для стропальника, Інструкція з ОП при виконанні вантажно- 
розвантажувальних робіт. Інструкція з ОП при ручному переміщенні вантажів. Інструкція з ОП 
при роботі на риштуваннях та підмостях. Інструкція з ОП при виконанні газонебезпечних робіт. 
Інструкція з ОП при перевезенні, прийманні, зберіганні та видачі балонів із зрідженими та сти
сненими газами, Інструкція з ОП при верхолазних роботах, Інструкція з ОП для монтажника 
технологічного обладнання та пов’язаних із ним конструкцій, Інструкція з ОП для кам’янаря. 
Інструкція з ОП при виконанні земляних робіт, Інструкція з ОП для машиніста гусеничного 
крана. Інструкція з ОП для електромонтажника силових мереж та електрообладнання, Інструк
ція з ОП по організації ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах, Інстру
кція з ОП для бетоняра, Інструкція з ОП арматурника, Інструкція з ОП при зварювальних робо- 
тах, Інструкція з ОГІ при роботі з пневматичним інструментом та інші. Тексти інструкцій є сти
слими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповіда
ють вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлу
атації тощо).____________ ________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності наступне 
обладнання: кран баштовий TGM GRT 6012, зав. №TR60 120 212 107, 2015 р. в.. Туреччина, ба
лони із стисненим газом (кисень). 5 од., Україна, балони із зрідженим газом (пропан-бутан), З 
од.. Україна, пояс лямочний ПП2-03. №007401 (2 стропа ланцюговий та тросовий)-дата випро
бування 26.06.20 p.. пояс лямочний ПП2-03. №007402 (2 стропа ланцюговий та тросовий)-дата 
випробування 26.06.20 p.. пояс лямочний ПЛК-2-М. №007882 (строп 1CT2 008514)-дата випро
бування 10.09.20 p.. пояс лямочний ПЛК-2-М. №007884 (строп 1СТ2 008513)-дата випробуван
ня 10.09.20 p.. пояс лямочний ПЛК-2-М. №007887 (строп 1СТ2 008510)-дата випробування
10.09.20 p.. пояс лямочний ПЛК-2-М. №007889 (строп 1СТ2 008515)-дата випробування
10.09.20 p.. пояс лямочний ПЛК-2-М, №007890 (строп 1СТ2 008509)-дата випробування
10.09.20 p.. редуктори балонні, риштування будівельні, механічний підіймач, підйомник авто
мобільний АГП-22, зав. №201477. 1985 р. в.. СРСР. бетонозмішувач БРС -  130. серійний № 
00000005, 2018 р. в.. Україна, універсальний портативний однофазний електричний вібратор 
модель AVMU серійний № 18267904, 2019 р. в. випрямляч дуговий інвертор ний ВДІ -  350 се
рійний №3509017. 2019 р. в., Україна, болгарка BOSCH модель GWS 750, виробник ТОВ «Ро
берт Бош ЛТД» серійний №805164950. 2019 р. в., ударна дриль GSB 1300. виробник ТОВ «Ро- 
берт Бош ЛТД» серійний №804003430. 2019 р. в., строп СТГІ 3,0/4000 порядковий №72951. ви
робник «TAKELA», дата виготовлення 08.11.2019р. дата випробувань 08.11.2019р., строп СТП 
3,0/4000 порядковий №77666-77669, виробник «TAKELA»,, дата виготовлення 27.09.2018р, да
та випробувань 27.09.2018р„ строп СТП 3.0 4000 порядковий №21508.21505. виробник ТОВ 
«К.М.К». дата виготовлення 27.08.2019р. дата випробувань 27.08.2019р.. строп СКП 3.0 L -
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3000 порядковий №799-800, виробник TOB «K.M.К», дата виготовлення 24.10.2019р, дата ви
пробувань 24.10.2019р.. строп2 СК 3,2 L - 3000 порядковий №0044, виробник ФОП «Кусківсь- 
кий О.В.», дата виготовлення!5. 01.2020p, дата випробувань! 5. 01.2020р.

Постачання промислових газів в балонах, ремонт балонів, оренду тари для промислових 
газів здійснює ПрАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» у відповідності до договору поставки ГП №3553 
від 19.04.2020 р.. договору оренди тари №3553А від 19.04.2020 р. (Дозвіл Держпраці №20.17.30. 
чинний до 14.09.2022 р.; Дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №1018.17.12, чин
ний до 05.09.2022 р.). Кран баштовий TGM GRT 6012, зав. №TR60 120 212 107 у відповідності 
до Постанови КМУ №687 від 26.05.2004 р. пройшов первинний технічний огляд (ПТО) перед 
введенням в експлуатацію 15.06.2020 р. ДП «Центр сертифікації Держпраці» (Дозвіл Держгірп- 
ромнагляду №479.15.30). Вантажопідіймальний кран допущений до подальшої експлуатації 
(наступне ЧТО-15.06.21 р., ПТО-15.06.2022 р.). Кран баштовий має Сертифікат експертизи типу 
UA 2.276.348.01-18 від 14.12.2018 р. (крани баштові TM «TGM» моделі GRT 60 відповідають 
вимогам технічного регламенту машин, затвердженого ПКМУ №62 від 30.01.2013 р.), виданий 
Органом з оцінки відповідності ТОВ ВЕС «Укрекспертиза», чинний до 13.12.2020 р. Акт про 
якість монтажу баштового крана TGM GRT 6012, зав. №TR60 120 212 107, 2015 р. в. від
12.06.2020 р. ПП «Інтехсервіс» (Дозвіл Управління Держпраці у Хмельницькій області 
№0086.19.68 від 23.05.2019 р. (монтаж, демонтаж, налагоджування, технічне обслуговування 
вантажопідіймальних кранів і машин). Організацію та виконання робіт по ремонту та обслуго
вування баштових кранів, а також монтажних та демонтажних робіт здійснює ПП «Інтехсервіс» 
у відповідності до договору №9/06/2020 від 09.06.2020 р.
У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та «Положення 
про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими за
собами індивідуального захисту» (наказ №2-ОТ від 22.04.2019 р.), працівники ТОВ «Д.А.Р». які 
виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту. Наказом №3-ОТ від 22.04.2019 р. затверджені та введені в 
дію «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів інди
відуального захисту працівникам, зайнятим на будівельних, монтажних та ремонтно- 
будівельних роботах ТОВ «Д.А.Р». 313, що використовують за призначенням, зберігаються у 
технічно справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуа
таційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробни
ків.______________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 50 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив- 
но-нравових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за
стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постано- 
вою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про обьєкти підвищеної 
небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем га
зопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском», 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 вантажопідійма
льних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.75-15 «Пра
вила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 45.2-7.02-12 «Охоро- 
на праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.32-2-2009). НПАОП 0.00-7.17-18 «Міні
мальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуаль
ного захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони 
праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевір
ки знань з питань охорони праці», НПАОП 0 .00-4.09-07 «Типове положення про комісію з пи
тань охорони праці підприємства», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з
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охорони праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем
8

нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на 
роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, 
проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) 
медичні огляди. Медичні довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного 
огляду працівників ТОВ «Д.А.Р» від 13.09.2019 р.. видані КЗ «Дніпропетровська Центральна 
районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради. Медичні довідки про проходження 
обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, видані КЗ «Дніпропетровська 
Центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради. Сертифікати про проходження 
профілактичного наркологічного огляду. Видані КЗ «Дніпропетровська Центральна районна лі
карня» Дніпропетровської обласної ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «Д.А.Р» та Ліцензії Дер
жавної архітектурно-будівельної інспекції України №6-JI від 06.02.2019 р.
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права. 
пільги і компенсації, можливі наслідки в п л и в у  ш к і д л и в и х  виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищеної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви- 
конання робіт підвищеної небезпеки.

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці <с ^ ^ >> 2020 р. № ^ 7 '^ - а & с?. / 2 _______

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку аидачі 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.




