
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 ЕГячеслав 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;

роботи виконуються на об'єктах замовника__________________________________________________
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 19.06.2020р
(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:
- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) .машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - Трубопроводи пари та гарячої води з робочим 
тиском понад 0.05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під 
тиском понад 0,05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового 
моторного палива;___________________________________________________________________________

(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,

mailto:e.petrova@obs.olvia.com


кількість робочих місць -  7 , на яких існує ризик винекнення травм - 5. Офісне приміщення 
розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 45_________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 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.). _______________________________________________________________________

Заступник директора з інженерних мереж Кузнецов B.C.. який пройшов навчання та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області з курсу «Охорона праці -  
загальний курс» у ТОВ «Професійна безпека» (Протокол №81-214-18 від 23 березня 2018р.); 
пройшов навчання та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №58 від 05 березня 2018р.). з курсу «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (Протокол №183 від 17 липня 2018р.). з курсу «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працюєпід тиском» (Протокол №277 від 24 липня 2018р.). з курсу 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (Протокол №70 від 21 березня 
2018р.). з курсу «Правила пожежної безпеки в Україні». Кодекс цивільного захисту України ВВР. 
постанова КМУ від 26.06.201 Зр №444» (Протокол №100 від 23 березня 2018р.). з курсу «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила безпечної експлуатації 
електроустановок; Правила експлуатації електрозахисних засобів; Правила технічної 
експлуатаціїелектроустановок споживачів; Законодавство про охорону праці; Правила пожежної 
безпеки» (Протокол №67 від 19 березня 2018р.)
_______ Начальник відділу охорони праці Бугаєва П.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.); 
пройшла навчання та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №392 від 26 жовтня 2017р.). з курсу «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (Протокол №183 від 17 липня 2018р.). з курсу «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працюєпід тиском» (Протокол №277 від 24 липня 2018р.). з курсу 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (Протокол №385 від 23 
жовтня 2017р.). з курсу «Правила пожежної безпеки в Україні». Кодекс цивільного захисту України 
ВВР» (Протокол №409 від 08 листопада 2017р.). з курсу «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів; Правила безпечної експлуатації електроустановок; Правила 
експлуатації електрозахисних засобів; Правила технічної експлуатаціїелектроустановок 
споживачів; Законодавство про охорону праці; Правила пожежної безпеки» (Протокол №8 від 22 
січня 2020р.).

Виконавець робіт Дрозд В.А., який пройшов навчання та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №47 від 21 лютого 2018р.); пройшов навчання та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №38 від 15 
лютого 2018р.). з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (Протокол №183 від 17 липня 2018р.). з курсу 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюєпід тиском» (Протокол №277 
від 24 липня 2018р.). з курсу «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»



(Протокол №43 від 19 лютого 2018р.). з курсу «Правила пожежної безпеки в Україні», Кодекс 
цивільного захисту України ВВР» (Протокол №51 від 27 лютого 2018р.), з курсу «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила безпечної експлуатації
електроустановок; Правила експлуатації електрозахисних засобів;__Правила технічної
експлуатаніїелектроустановок споживачів; Законодавство про охорону праці; Правила пожежної 
безпеки» (Протокол №52 від 01 березня 2018р.).

Виконавець робіт Остапенко В.В., який пройшов навчання та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний 
курс» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №53 від 10 березня 2020р.); пройшов навчання та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол 
№39/1 від 19 лютого 2020р.), з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (Протокол №30 
від 12 лютого 2020р.). з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працюєпід тиском» (Протокол №43 від 24 лютого 2020р.), з курсу «Правила пожежної безпеки в 
Україні» в обсязі «Програми навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки» (Протокол №179 
від 12 липня 2018р.). з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; 
Правила безпечної експлуатації електроустановок; Правила експлуатації електрозахисних засобів; 
Правила технічної експлуатаціїелектроустановок споживачів; Законодавство про охорону праці; 
Правила пожежної безпеки» (Протокол №46/1 від 27 лютого 2020р.).

Виконавець робіт Маляр О.Ф.. який пройшов навчання та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №171 від 09 липня 2018р.); пройшов навчання та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №58 від 05 
березня 2018р.), з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (Протокол №183 від 17 липня 2018р.), з курсу 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюєпід тиском» (Протокол №277 
від 24 липня 2018р.). з курсу «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
(Протокол №43 від 19 лютого 2018р.), з курсу «Правила пожежної безпеки в Україні», Кодекс 
цивільного захисту України ВВР» (Протокол №179 від 12 липня 2018р.), з курсу «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила безпечної експлуатації 
електроустановок; Правила експлуатації електрозахисних засобів; Правила технічної 
експлуатаціїелектроустановок споживачів; Законодавство про охорону праці; Правила пожежної 
безпеки» (Протокол №184 від 23 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. № 2 2 9 - 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 30.04.2018р №31-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 70 інструкцій з охорони праці по профессіях 
згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому числі №29 При 
виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних запобіжних засобів. №68 інструкція _з 
монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції 
трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і температурою нагріву вище 
ніж 110°С; №69 Інструкція з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування, реконструкції посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива; №25 Інструкція з



охорони праці для електрозварювальника ручного зварювання.; №30 Інструкція з охорони 
праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.; №53. Інструкція з 
охорони праці для монтажника зовнішніх трубопроводів.

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.), заступник директора з інженерних мереж Кузнецов 
B.C. який пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальний курс» у ТОВ 
«Професійна безпека» (Протокол №81-214-18 від 23 березня 2018р.), начальник відділу охорони 
праці Бугаева 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:

Багін М.В. пройшов атестацію зварника у ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» , та отримав 
посвідчення №48-ДН-58 від 01.04.2019р.. протокол №52 (дійсне до 01.04.2021р.) на право 
виконувати роботи з ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і 
огороджуючих конструкцій; посудин, що працюють під тиском; технологічного обладнання і 
технологічних трубопроводів;парових і водогрійних котлів; трубопроводів пари і горячої води; 
систем газопостачання; зовнішні мережі і спорудження водопостачання та каналізації.; пройшов 
навчання у ТОВ «УКК Профі Лайн» з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів; Правила безпечної експлуатації електроустановок; Правила експлуатації 
електрозахисних засобів; Правила технічної експлуатаціїелектроустановок споживачів; 
Законодавство про охорону праці; Правила пожежної безпеки» (Протокол №464/2 від 11 грудня 
2019р.); з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (Протокол № 247 від 01 
липня 2019р.); з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюєпід 
тиском» (Протокол №258 від 24 липня 2019р.)

Мигуль В.В. пройшов атестацію зварника у ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» , та отримав 
посвідчення №49-ДН-58 від 01.04.2019р., протокол №53 (дійсне до 01.04.2021р.) на право 
виконувати роботи з ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і 
огороджуючих конструкцій; посудин, що працюють під тиском; технологічного обладнання і 
технологічних трубопроводів;парових і водогрійних котлів; трубопроводів пари і горячої води; 
систем газопостачання; зовнішні мережі і спорудження водопостачання та каналізації.; пройшов 
навчання у ТОВ «УКК Профі Лайн» з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів; Правила безпечної експлуатації електроустановок; Правила експлуатації 
електрозахисних засобів; Правила технічної експлуатаціїелектроустановок споживачів; 
Законодавство про охорону праці; Правила пожежної безпеки» (Протокол №464/2 від 11 грудня 
2019р.); з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (Протокол № 247 від 01 
липня 2019р.); з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюєпід 
тиском» (Протокол №258 від 24 липня 2019р.)________
___ Плехов Д.А. пройшов атестацію зварника у ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» , та отримав
посвідчення №50-ДН-58 від 01.04.2019р., протокол №54 (дійсне до 01.04.2021р.) на право 
виконувати роботи з ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і 
огороджуючих конструкцій; посудин, що працюють під тиском; технологічного обладнання і 
технологічних трубопроводів;парових і водогрійних котлів; трубопроводів пари і горячої води; 
систем газопостачання; зовнішні мережі і спорудження водопостачання та каналізації.; пройшов 
навчання у ТОВ «УКК 'Профі Лайн» з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів; Правила безпечної експлуатації електроустановок; Правила експлуатації 
електрозахисних засобів; Правила технічної експлуатаціїелектроустановок споживачів; 
Законодавство про охорону праці; Правила пожежної безпеки» (Протокол №464/2 від 11 грудня 
2019р.); з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (Протокол № 247 від 01



липня 2019р.); з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюєпід
тиском» (Протокол №258 від 24 липня 2019р.)____ _

Дорошенко Е.О. здобув кваліфікаційну підготовку за професією монтажник зовнішніх 
трубопроводів 4 розряду у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №139-П від 19 жовтня 2019р.), 
пройшов навчання з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (Протокол 
№ 431/1 від 12 листопада 2019р.); з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,
що працюєпід тиском» (Протокол №442 від 21 листопада 2019р.)_____

Купинський В.В. здобув кваліфікаційну підготовку за професією монтажник зовнішніх 
трубопроводів 4 розряду у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №139-П від 19 жовтня 2019р.), 
пройшов навчання з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (Протокол 
№ 431/1 від 12 листопада 2019р.); з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,
що працюєпід тиском» (Протокол №442 від 21 листопада 2019р.)_____

Балабуха М.В. здобув кваліфікаційну підготовку за професією монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій 4 розряду у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №297-П від 09 
серпня 2019р.). пройшов навчання з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (Протокол № 247 від 01 липня 2019р.); з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працюєпід тиском» (Протокол №442 від 21 листопада 2019р.); з курсу «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання» (Протокол №436/1 від 12 листопада 2019р.)_____

Верстюк В.В.. здобув кваліфікаційну підготовку за професією монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій 4 розряду у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №297-П від 09 
серпня 2019р.), пройшов навчання з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (Протокол № 247 від 01 липня 2019р.); з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працюєпід тиском» (Протокол №442 від 21 листопада 2019р.)_____

Наказом від 09.06.2020р. №20-а призначено відповідальними особами за безпечне 
виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, 
реконструкції трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і 
температурою нагріву вище ніж 110 °С. посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа (крім 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива), заступника 
директора з інженерних мереж Кузнецова B.C., виконавця робіт Дрозда В.А.. виконавця робіт
Остапенко В.В., виконавця робіт Маляра О.Ф.. які пройшли навчання:__________
_______Виконавець робіт Дрозд В.А.. який пройшов навчання та перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний 
курс» у ТОВ «УКК П р о Ф і  Лайн» ( П р о т о к о л  №47 від 21 лютого 2018р.); пройшов навчання та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол 
№38 від 15 лютого 2018р.). з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (Протокол №183 
від 17 липня 2018р.), з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працюєпід тиском» (Протокол №277 від 24 липня 2018р.), з курсу «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» (Протокол №43 від 19 лютого 2018р.), з курсу «Правила 
пожежної безпеки в Україні», Кодекс цивільного захисту України ВВР» (Протокол №51 від 27 
лютого 2018р.), з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила 
безпечної експлуатації електроустановок; Правила експлуатації електрозахисних засобів; Правила 
технічної експлуатаціїелектроустановок споживачів; Законодавство про охорону праці; Правила 
пожежної безпеки» (Протокол №52 від 01 березня 2018р.).

Виконавець робіт Остапенко В.В.. який пройшов навчання та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний 
курс» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №53 від 10 березня 2020р.); пройшов навчання та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол 
№39/1 від 19 лютого 2020р.), з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (Протокол №30



віл 12 лютого 2020р.). з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працюєпід тиском» (Протокол №43 від 24 лютого 2020р.). з курсу «Правила пожежної безпеки в 
Україні» в обсязі «Програми навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки» (Протокол №179 
від 12 липня 2018р.). з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; 
Правила безпечної експлуатації електроустановок; Правила експлуатації електрозахисних засобів; 
Правила технічної експлуатаціїелектроустановок споживачів; Законодавство про охорону праці; 
Правила пожежної безпеки» (Протокол №46/1 від 27 лютого 2020р.).

Виконавець робіт Маляр О.Ф.. який пройшов навчання та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №171 від 09 липня 2018р.); пройшов навчання та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №58 від 05 
березня 2018р.). з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (Протокол №183 від 17 липня 2018р.). з курсу 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюєпід тиском» (Протокол №277 
від 24 липня 2018р.). з курсу «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
(Протокол №43 від 19 лютого 2018р.). з курсу «Правила пожежної безпеки в Україні». Кодекс 
цивільного захисту України ВВР» (Протокол №179 від 12 липня 2018р.). з курсу «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила безпечної експлуатації 
електроустановок; Правила експлуатації електрозахисних засобів; Правила технічної 
експлуатаціїелектроустановок споживачів; Законодавство про охорону праці; Правила пожежної 
безпеки» (Протокол №184 від 23 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.__________________
- журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;________________________________________
- журнал видачі засобів індивідуального захисту;_______________________________________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;_________________________________________________
- журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці та інші____________________________________

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

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Роботи з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, 
реконструкції трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і 
температурою нагріву вище ніж 110 °С. посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (крім 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива) проводяться згідно
ПВР та технологічних карт замовника.________________________________________________________

ТОВ «БК «Ольвія» має:
Дозвіл №0013.16.12 від 24 лютого 2016р.. дійсний до 23 лютого 2021 року на право 

виконувати: зварювальні та газополум’яні роботи; зберігання балонів із стисненим . зрідженим 
газом (кисень технічний, пропан-бутан); зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення
їх аварійних частин.;__________________________________________________________________________

Дозвіл №0099.16.12 від 11 березня 2016р.. дійсний до 10 березня 2021 року на право 
експлуатувати посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа (балони із стисненим газом 
(кисень технічний -- 7 од.. Україна; балони із зрідженим газом (пропан-бутан -  7 од.. Україна);

Декларація №006.16.12 від 09.03.2016 року на виконання ремонтних, монтажних, будівельних 
та інших робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазніх, 
що виконуються на висоті 5 м і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та



робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та
будівельних підйомників;_______________________ _____________________________________________

Декларація №006.16.12 від 09.03.2016 року на виконання ремонтних, монтажних, будівельних 
та інших робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазніх, 
що виконуються на висоті 5 м і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та 
робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та 
будівельних підйомників;____________________________________________________________________

В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на 
обладнання, яке використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки каски, (акт 
випробування поясу лямкового запобіжнного ПЛ-1, ПЛ-2 - 04.03.2020 пояси лямкові запобіжні. 
драбини, що використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані, та яким 
проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

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 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці», затвердженого наказом директора по підприємству від 
5.02.2019 року №12-а. а саме: костюми бавовняні, черевики шкіряні, рукавиці, каска захисна з 
підшоломником, окуляри захисні, пояси запобіжні ГІЛ-1, ПЛ-2; драбини використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, 
ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства.
_____ Усе обладнання та засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням,
зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників. Наказом від 16 березня 2018 року №49 -а  створена комісія з випробування поясів, 
драбин, іншого устаткування, що використовується під час виконання робіт на висоті.

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 виконання видів робіт, 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:
1. Закон України «Про охорону праці»._________________________________________________________
2. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».__________
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. НПАОП 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._ДБН А.3.3-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві_________________________
11.Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійпі захворювань та аварій на 
виробництві._______________________ _________________________________________________________
12._Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій._______________________
13. Кодекс законів про працю України.________________________________________________________
14.НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті



15.НПА0П 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
16. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання_____________________________________________
та інші нормативно-правові акти в друкованому вигляді, які знаходяться у вільному доступі в 
кабінеті охорони праці._______________________________________________________________________
нормативмо-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці &  20а&?р. № _______ .

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.




