
ДЕКЛАРАЦ ІЯ  
відповідності матеріально-технічної бати вимогам  

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КВАДР БМЗ-ДНІПРО». місцезнаходження; 49000. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро.___
_____________вулиця Набережна Перемоги, будинок 2 П, код С Д Р П О У -41923319,_____________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з СДРГІОУ.

керівник -директор Школа Сергій Олексійович, тел. (056) 716 01 63, куас!г4 Ь гт @ § т а і1  с о т
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

_____________ територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів._____________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосуваиня)машин. механізмів, устатковання підвищеної 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 объектом підвищеної небезпеки________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__________
________________________________________ 23 червня 2020 р._________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,______________________________Школа Сергій Олексійович_______________________________________
(прізвище, ім'я та по ба тькові керівника юридичної особи 

або фізичної 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:

- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.
- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин
- Еазополум’яні р о б о т и . ________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:

- балони із стисненим газом (кисень), 5 од., Україна;
- балони із зрідженим газом (пропан-бутан), 2 од., Україна.

---------- та.аЬо машин, механізмів;'"устатковання підвищеної неЬезпеки. тип аоо марка (за наявності; номер партії, дата виготовлення, країна

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

На підприємстві працюють 15 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  4 особи._________________________________________________________________________________

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

Адміністративно-виробниче приміщення розташоване за адресою: 49000. Дніпропетровська 
обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 2 П. Виконання робіт та експлуатація 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки виконується на об'єктах замовників 
згідно укладених договорів.______________________________________________________________________

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

Інші відомості:
Наказом №2401 від 24.01.2020 р відповідальною особою за зберігання, ремонт та збереження в



справному стані електро- та пневмоінструменту призначено майстра Тяпіна О.В.
Наказом №1810 від 18.12.2019 р відповідальною особою за безпечне проведення електрозва
рювальних та газополум’яних робіт призначено майстра Тяпіна О.В.
Наказом №2408 від 24.11.2019 р. відповідальною особою за зберігання, збереження в справно
му стані та безпечну експлуатацію балонів із стисненими та зрідженими газами призначено 
майстра Тяпіна О.В.
Наказом №2202 від 22.12.2019 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуа
тацію електрогосподарства призначено заступника директора Школа Р.С.
Наказом №0708 від 08.08.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт при пе
реміщенні вантажів за допомогою вантажопідіймальних кранів, а також зйомними вантажозах
ватними пристосуваннями та тарою призначено майстра Тяпіна О. В.
Наказом №0902 від 09.02.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт з підви
щеною небезпекою з правом видачі нарядів допусків призначено майстра Тяпіна О.В 
Наказом №2401 від 24.01.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, 
проведення робіт із зведення, монтажу, демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 
частин, робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомни
ків з правом видачі нарядів допусків призначено майстра Тяпіна О.В.

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від
20.05.2019 р. №2005. члени якої: директор Школа С.О. (голова комісії), заступник директора 
Школа Р.С. (член комісії), майстер Тяпін О.В. (член комісії). - пройшли навчання та перевірку 
знань:
Директор Школа С.О . заступник директора Школа Р.С. пройшли навчання в Навчальному цен
трі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охорону праці, організації 
роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, еле
ктробезпеки. гігієни праці. Профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та лікві
дації наслідків аварій. Виписка з протоколу №01/10-19 ПП/ОП від 15.10.2019 р.
Майстер Тяпін О.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та пе
ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Законодавства України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону 
праці, загальнообов’язкове соціальне страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами Украї
ни. Законодавство України про працю Виписка з протоколу № 157 від 06.05.2019 р. Посвідчен
ня №04314.
Директор Школа С О .  заступник директора Школа Р.С., майстер Тяпін О.В пройшли навчання 
в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві» НПАОП 4.2-7.02-12. ДБН А.3.2-2-2009. Виписка з протоколу №147 від 24.04.2019 
р. Посвідчення №04022. №04023. №04024.
Директор Школа С О .  заступник директора Школа Р.С., майстер Тяпін О.В пройшли навчання 
в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті». Виписка з протоколу №183 від 24.05.2019 р. Посвід
чення №05114. №05115. №05116.
Директор Школа С.О., заступник директора Школа Р.С., майстер Тяпін О.В пройшли навчання 
в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1 80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання». Виписка з протоколу №164 від 1 1.05.2019 р. Посвідчення №04514. №04515. 
№04516.
Директор Школа С О .. заступник директора Школа Р С . майстер Тяпін О.В. пройшли навчання 
в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управ
ління 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. Посвідчення №04146. №04147. №04148.
Директор Школа С.О.. заступник директора Школа Р.С., майстер Тяпін О.В. пройшли навчання 
в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управ-
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з
ління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання» ЛБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання». Виписка з протоколу №161 від
08.05.2019 р. Посвідчення №04427. №04428, №04429.
Директор Школа С О .  заступник директора Школа P.C.. майстер Тяпін O B. пройшли навчання 
в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці. Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки. 4 група з еле
ктробезпеки до 1000 В. Виписка з протоколу №175 від 20.05.2019 р. Посвідчення №04837. 
№04838. №04839._____________________________________________________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №1907 від 19.07.2019 р. функції служби охорони пра
ці на підприємстві директор Школа С О  поклав на себе.________________________________________

наявністю служби охорони праці.

Стропальник Онищук В.І. -  ДП «ДНКК «Моноліт» за професією -  стропальник 3 розряду. Сві
доцтво №093036 від 11.05.2018 р.
Електрогазозварник Лютий A I. -  TOB «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» за професією
-  електрогазозварник 4 розряду. Посвідчення №04143-П від 21.12 2019 р.
Електрогазозварник Онищук В.І. на підставі результатів випробувань, проведених у відповід
ності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 
19.04.96 за №61 пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно ДСТУ Б.В.2.6- 
199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, СОУ.МПП 53.020-158:2006. Протокол №75 від 18.04.2018 р. 
Посвідчення зварника №74-ДН-58.
Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Лютий А.І.. Коваленко A.A., 
Клименко M. A. -  ДП «ДНКК «Моноліт» за професією -  монтажник з монтажу сталевих та залі
зобетонних конструкцій 3 розряду. Свідоцтва №093226. №093227. №093228 від 22.05.2018 р. 
Стропальник/електрогазозварник Онищук В.І., електрогазозварник/ монтажник з монтажу ста
левих та залізобетонних конструкцій Лютий А.І., монтажники з монтажу сталевих та залізобе
тонних конструкцій Коваленко A.A.. Клименко М.А. пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно загальних питань «Охорона праці». Інструкцій з охорони праці за 
професіями та видами робіт. «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 4,2- 
7.02-12. НПАОП 0.00-1 15-07 «Правила охорон и 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 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює підтиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання». Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правила пожежної безпеки. Протокол №2204 від 22.04.2020 р.
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №1402 від 
14.02.2018 р затверджено та введено в дію: -Положення про службу охорони праці. - Положен
ня про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони праці на підприємстві, наказом №1402 від 14.02.2018 р. затверджено та 
введено в дію: -Положення про систему управління охороною праці (СУОП)
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал оперативного контролю за станом охорони праці.
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань.
Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного облад
нання до нього.
Журнал періодичного огляду тари.
Журнал змінних завдань.

Наказом №3110 від 31.10.2019 р. переглянуті, затверджені та введені в дію посадові ін
струкції директора, заступника директора, майстра. Наказом №2701 від 27.01.2020 р. затвер
джений перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких необхідне спеціальне на



вчання та щорічна перевірка знань з питань охорони праці. Наказом №0106 від 01.06.2018 р. за
тверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям: інструкція 
вступного інструктажу, загальнооб’єктова інструкція з пожежної безпеки, інструкція з ОП по 
правилам надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, інструкція з ОП при 
виконанні робіт на висоті, інструкція з ОП для монтажника технологічного обладнання та 
пов’язаних із ним конструкцій, інструкція з ОП для стропальника, інструкція з ОП при вико
нанні газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечному середовищі, інструкція з 
ОП для арматурника, інструкція з ОП для машиніста крана, інструкція з ОП для монтажника 
сталевих та залізобетонних конструкцій, інструкція з ОП для електрогазозварника, інструкція з 
ОП при експлуатації, зберіганні та транспортуванні балонів із газами, інструкція з ОП при ви
конанні робіт в замкнутих просторах (колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, трубопрово
дах). інструкція з ОП при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, інструкція з ОП при 
експлуатації ручного неелектрифікованого інструменту, інструкція з ОП при експлуатації руч
ного електрифікованого інструменту, інструкція з ОП при роботі з ручним пневматичним ін
струментом. інструкція з ОП для осіб, відповідальних за безпечне переміщення вантажів за до- 
помогою вантажопідіймальних кранів. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».___________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу і питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо).

експлуатаційної документації.

Для виконання робіт та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підприємстві 
мається в наявності наступне обладнання: випрямляч зварювальний ВД-506Т У2. №173. 2012 р. 
в.. Україна, кутова шліфувальна машина М Ш У-І2Т. зав №04022. 2012 р. в.. Україна, гайковерт 
пневматичний ST 5583. зав. №08110004. 2004 р. в., газовий різак Р1 Донмет. №234. 2012 р. в., 
Україна, редуктор одноступеневий балонний БКО-50-4 ДМ. №164. 165. 166. 2013 р. в.. Україна, 
редуктор одноступеневий балонний БПО-5ДМ. №170. №172. 2013 р. в.. Україна, балони із сти
сненим газом (кисень). 5 од.. Україна, балони із зрідженим газом (пропан-бутан). 2 од.. Україна, 
риштування будівельні, кран автомобільний КС -  5473. зав. №01049. 1985 р. в.. СРСР. кран мо
нтажний на гусеничному ходу РДК-250-2, зав №9230. 1984 р. в.. Німеччина, кран монтажний 
на гусеничному ходу РДК-250-3. зав. №13177. 1990 р. в.. Німеччина, ключі гаєчні. кувалди. по
яса запобіжні, інв. №1616-1621. 2015 р. в.. Україна, каски будівельні, інв №2011-2020. 2016 р. 
в., мотузки монтажні 150 м., механічний підіймач Постачання промислових газів в балонах, 
ремонт балонів, оренду тари для промислових газів здійснює ПрАТ «ЛІНДЕ Г A3 УКРАЇНА» у 
відповідності до договору поставки ГП №3534 від 26.03.2020 р.. договору оренди тари №3534А 
від 26.03.2020 р. (Дозвіл Держпраці №20.17.30. чинний до 14.09.2022 р.; Дозвіл ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області №1018.17.12. чинний до 05.09.2022 р.). Пояса запобіжні (інв. 
№1616-1621) пройшли випробування статичним навантаженням у відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 1 2 .4 .0 8 9 - акт №1-РВ від 03.06.2020 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», працівники 
ТОВ «КВАДР БМЗ-ДНІПРО» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індиві
дуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному 
стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.____________________

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 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електрон них носіях Ф онд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив- 
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці». Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустано
вок споживачів. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». 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-

4



1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова без
пека у будівництві» (ДБН А.32-2-2009), НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00- 
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охо
рони праці». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці під
приємства». 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 охорони праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників») та інші.______________________________
Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства прохо
дять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на робо
тах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, прохо- 
дять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні 
огляди. Висновки медичної комісії про придатність до роботи працівників ТОВ «КВАДР БМЗ- 
ДНІПРО». видані 14 05.2020 р. КНП «Міська клінічна лікарня №4» Дніпровської міської ради 
(Консультативно-діагностичне відділення)
Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «КВАДР БМЗ-ДНІПРО» (нова 
редакція), затвердженого протоколом №3 загальних зборів учасників Товариства від 05.07.2019 
р.. Ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України №15-Л від 21.03.2018 р 
При прийомі працівників на роботу у ТОВ «КВАДР БМЗ-ДНІПРО» проводиться під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробни
чих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих вироб
ничих факторів

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання ви
мог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної
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небезпеки.
Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер- 

мог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви- 
та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної н е б е з п е к и _______

норма ти в но-п ра вової та бази, навчально-методичного забезпечення)

С.О. Ш кола
(ініціали та прізвище)(підпис)

25.06.2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « 2020 р. № ^ _______

Примітки: і Ф н и ч н а  особа - підприємець своїм підписом надає згод\ на обробк\ персональних даних і метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі до т о л ів  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.
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