
ДЕКЛАРАЦІЯ • • • • • •• /■* відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
______________________________________ «ДШПРОЄВРОБУД»______________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вулиця Калинова, будинок 88А. квартира 5.
місцезнаходження,

______________________________________ 40524120___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

___________________ директор -  Фатєєва Тетяна Володимирівна______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________________ +380567905954. +380567905040. des@albatros.ua______________
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;
__________ згідно договорів підряду 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 договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цівільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ
№ 1788 від 16.08.2002._______________________________________________________________________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________ звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0378.20 від 15.06.2020 р.. проведеного 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТН»

Я.

(дата проведення аудиту)

Фатєєва Тетяна Володимирівна.
(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;_____________________________________________
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах, колекторах;________________________
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій;__________________________________________________________________________________
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно);_________________
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на
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виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів.
устатковання підвищеної небезпеки, а саме: устатковання напругою понад 1000 В (електричне
устатковання електричних мереж, технологічне електрообладнання)______________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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 -  9. у тому числі 6. на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «ДНІПРОЄВРОБУД» орендує офісне та складське приміщення у ТОВ «АЛЬБАТРОС» за 
адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 60 (договір оренди № 52 від 29.12.2018 р.).____________

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

Інші відомості:
Наказом № 5 від 04.04.2019 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих 

нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: Фатєєва 
Т.В. - директор: члени комісії: Бондар К.А. - головний інженер: Майстренко A.C. - начальник
відділу охорони праці._________________________________________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:

Наказом № 20/1 від 19.08.2019 р. затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки, для яких
потрібне спеціальне навчання._________________________________________________________________

Наказом № 25/1 від 29.07.2019 р. відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства підприємства призначено головного інженера Бондар К.А.___________________

Наказом № 7 від 15.04.2020 р. відповідальним за безпечне утримання та експлуатацію
електроінструменту призначено головного інженера Бондар К.А._________________________________

На проведення робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах, колекторах 
оформлюється наряд-допуск. розробляються заходи щодо забезпечення безпеки організації та 
проведення робіт. В наряд-допусках визначають: обсяг та склад робіт, послідовність їх виконання, 
заходи безпеки, засоби захисту працюючих тощо. Перед початком виконання робіт працівників
інструктують щодо правил та методів безпечного проведення робіт.______________________________

Наказом № 9 від 15.04.2020 р. відповідальним за безпечне проведення робіт підвищеної 
небезпеки: робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах, колекторах: земляних робіт, 
що виконуються на глибині понад 2 метри з правом видачі наряд-допуску призначено головного
інженера Бондар К.А.__________________________________________________________________________

Наказом № 8 від 15.04.2020 р. відповідальним за безпечне проведення робіт на висоті з правом 
видачі наряд-допуску призначено головного інженера Бондар К.А._______________________________

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

На підприємстві створена служба охорони праці. Наказом № 3/1 від 03.04.2019 р. начальником 
служби охорони праці призначений Майстренко A.C.____________________________________________

наявністю служби охорони праці

Керівники та фахівці ТОВ «ДНІПРОЄВРОБУД» пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці у встановленому порядку:

Директор Фатєєва Т.В.. начальник відділу охорони праці Майстренко A.C. пройшли навчання 
в ТОВ «Навчальний центр безпеки праці» та перевірку знань з загального курсу охорони праці в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-408д від
28.05.2020 р.).



Головний інженер Бондар К.А. пройшов навчання в ТОВ «Навчальний центр безпеки праці» 
та перевірку знань з загального курсу охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області (протокол № 19-298 від 05.04.2019 р.У_______________________________________

Директор Фатеева Т.В. (IV група до та понад 1000 В), головний інженер Бондар К.А. (V група 
до та понад 1000 В), начальник відділу охорони праці Майстренко A.C. (IV група до та понад 1000 
В)пройшли навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 
“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів” в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 104 від 12.06.2020 р.).______________________________________________________

Директор Фатеева Т.В.. начальник відділу охорони праці Майстренко A.C. пройшли навчання 
у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 84
від 01.06.2020 р.)._____________________________________________________________________________

Головний інженер Бондар К.А. пройшов навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у комісії ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 119 від 05.04.2019 р.)._______________________

Директор Фатеева Т.В.. начальник відділу охорони праці Майстренко A.C.. пройшли 
навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 142 від 19.04.2019 р.).______________________________________________________

Головний інженер Бондар К.А. пройшов навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 81 від 29.05.2020 р.).____________

Директор Фатеева Т.В.. головний інженер Бондар К.А.. начальник відділу охорони праці 
Майстренко A.C. пройшли навчання у ТОВ «Навчальний центр безпеки праці» та перевірку знань 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у
комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-406д від 25.05.2020 р.).________________

Директор Фатеева Т.В.. начальник відділу охорони праці Майстренко A.C. пройшли навчання 
у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безепеки 
праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ГГБШ» у комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 87 від 03.06.2020 р.У

На підприємстві розроблені, затверджені і введені в дію наказом № 4 від 04.04.2019 р.: 
«Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»; «Положення про систему управління охороною праці на 
підприємстві»; «Положення про роботу уповноважених трудового колективу».____________________

На підприємстві затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. Нормативні 
акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 
«Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, шо діють 
на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі
змінами.______________________________________________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 5 від 04.04.2019 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих 
нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: Фатєєва 
Т.В. - директор; члени комісії: Бондар К.А. - головний інженер; Майстренко A.C. - начальник 
відділу охорони праці._________________________________________________________________________



На Підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, виробничі інструкції
(наказ № 10 від 10.04.2019 p.).__________________________________________________________________

Електромонтер Бовкун С.М. пройшов навчання на курсах у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАИН» за 
фахом «електромонтажник силових мереж та електроустаткування» (посвідчення № 03246-П від
18.07.2019 р.У_________________________________________________________________________________

Електромонтер Жихарєв В.О. закінчив Технічне училище № 5 м. Дніпропетровськ за фахом
«слюсар з ремонту КВПіА» (диплом В № 4001989 від 05.03.1984 p.).______________________________

Електромонтери Бовкун С.М.. Жихарєв В.О. пройшли навчання в ТОВ «Навчальний центр 
безпеки праці» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 19-598/1 від 03.06.2019
p.). Групи з електробезпеки -  IV (до та понад 1000 В).___________________________________________

Монтажники будівельні Верестов Є.І.. Веростов А.І.. Главанар В.Д.. Чекал Б.Г. пройшли 
навчання в ТОВ «Навчальний центр безпеки праці» та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-415д від 22.05.2020 p.).__________________________

Монтажники будівельні Верестов Є.І.. Веростов А.І.. Главанар В.Д.. Чекал Б.Г. пройшли 
навчання в ТОВ «Навчальний центр безпеки праці» та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в комісії Головного
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-365д від 18.05.2020 p.)._______________

Працівники пройшли перевірку знань з питань охорони праці. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у комісії підприємства 
(представлені протоколи № 0503/1. 0503/2. 0503/3 від 05.03.2020 p.. № 0503/4 від 26.05.2020 p.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______________________________
- журнал реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;_________________
- журнал реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони праці;
- журнал перевірки знань з електробезпеки;____________________________________________________
- журнал видачі наряд-допусків. обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;____________________
- журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту._______________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: -електродриль 
«BOSCH». 2019 р. в.; перфоратор «BOSCH». 2019 р. в.; кутова шліфувальна машина «BOSCH». 
2019 р. в.; пояси запобіжний 2ПЛ-К 2020 р.в.. ПБ-1-М 2018 р.в. -  4 од. (акт випробування 
запобіжних поясів № 1 від 04.03.2020 р.4); газоаналізатор MS 6310. 2020 р.в. -  1 од.; страхувальні 
мотузки -  2 од.; протигази ПІТТ-1 -  2 од.; лампи ЛБВК -  2 од.; набір інструментів з діелектричними 
ручками. 2020 р.в.; слюсарно-монтажний інструмент (ключі гайкові, ключі рожкові та інші4). 
Земляні роботи виконуються в зоні розміщення підземних комунікацій ручним інструментом
(лопати, кирки, ломи4)._________________________________________________________________________

експлуатаційної документації.

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам підприємства._____________________________________________

засобів індивідуального захисту.

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246. працівники Підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд у КЗ «Дніпровський центр первинної медико- 
санітарної допомоги № 6» (надано заключний акт за результатами періодичного медичного огляду 
працівників від 18.10.2019 р.4). За результатами заключного акту працівники допущені до виконання
робіт.________________________________________________________________________________________

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694-ХІІ від



14.10.1992. із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; НПАОП 0.00- 
7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безепеки праці. Охорона 
праці і промислової безпеки у будівництві ШБЩ»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; 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».________________________________________________________________

Проведення робіт пі гтвитттеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. 
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

Пі ттпригмство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхіднй№р?шшвно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за

т ^допомогою Інтернетогґа друкованими дань.________________________________________________
норматші^тйравової таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Т.В. Фатєєва
(ініціали та прізвище)

ч *
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Примітки: І. 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.



а 
[X

а 
н 

Н 
я гАДМІНІСТРАТОРКУ̂  ^

Лсднсйа
.’ «  I

Борисівна
1 7  ЧЕР 2020

(с 4PЗТи<


