
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДСМ-БУД»__________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________________ 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське,__________________
___________________________ вул. Воїнів-Афганців, буд. 20 Б, к. 85_______________________

місцезнаходження,
__________________________________ код ЄДРПОУ 43501944____________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_________________________Директор Підіско Олександр М иколайович__________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
____________________________________тел. (096) 416-83-42 ___________________________

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;

_______________________________ 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 ПрАТ СК «Граве Україна»

(найменування страхової компанії

_____________________ 1 рік, № 101048273 від 31.05.2019 року.______________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____________________

№ 32349901-02.4(А)-10-0086.20 від 02.03.2020 р., проведений ТОВ СП________________
«Товариство технічного нагляду ДТЕКС»__________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,_____Підіско Олександр Миколайович____________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:__________________________________________________________________

(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:______________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
- балон із зрідженим газом (пропан-бутан) типу 3-50-2,5-К ДСТУ 3245-95, 2013 р. 
виготовлення (Україна);_________________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

- балон із стисненим газом (кисень технічний) типу 40-150 ГОСТ 949-73, 2013 р. виготовлення



(Україна).
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 7, на яких існує ризик виникнення травм: 4________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство володіє нерухомим майном за адресою: 51900, Дніпропетровська обл., _____
м.Кам’янське, вул. Воїнів-Афганців, буд. 20 Б, к. 85 (відомості з державного реєстру__________
речових прав на нерухоме майно Підіско Олександра Миколайовича)___________________________

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

Інші відомості
______ Директор ТОВ «ДСМ-БУД» Підіско О.М. пройшов навчання вимог Загального курсу з
охорони праці у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Київській області, створеною на підставі наказу № 423 від 03.02.2020 
р. (витяг з протоколу № 81-202-20 від 21.02.2020 р.)._______________________________________

______ На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 6-
ОП від 27.02.2020 р.). Голова комісії -  директор ТОВ «ДСМ-БУД» Підіско О.М. та члени 
комісії: головний інженер Панко А.В., виконроб Єжевський Д.Л., які пройшли навчання вимог 
Загального курсу з охорони праці, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Київській області, створеною на підставі наказу № 423 від
03.02.2020 р. (витяг з протоколу № 81-202-20 від 21.02.2020 р.).; НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з
протоколу № 80-058ЕЛ-2020 від 20.02.2020 р.).____________________________________________

Наказом № 3-ОП від 25.02.2020 р. призначено відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства та пожежну безпеку, за збереження та справність 
електроінструменту виконроба Єжевського Д.Л. (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), у разі 
його відсутності обов’язки покладаються на головного інженера Панка А.В. (ІУ група з 
електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 80- 
058ЕЛ-2020 від 20.02.2020 р.); навчання з питань пожежної безпеки у ТОВ «НКЦ «Техніка
безпеки» (витяг з протоколу № 114-П від 14.02.2020 р.).____________________________________

Наказом № 4-ОП від 25.02.2020 р. призначено відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском виконроба Єжевського Д.Л., у разі 
його відсутності обов’язки покладаються на головного інженера Панка А.В., які пройшли 
навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-202-20 від 21.02.2020 р.); 
навчання з питань пожежної безпеки у ТОВ «НКЦ «Техніка безпеки» (витяг з протоколу № 
114-П від 14.02.2020 р.)._________________________________________________________________

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



Наказом № 2-ОП від 25.02.2020 р. створено службу охорони праці; функції служби 
охорони праці покладено на директора ТОВ «ДСМ-БУ/Т» Піліско P.M. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), на умовах сумісництва, який пройшов навчання вимог Загального 
курсу з охорони праці. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Київській області, створеною на підставі наказу № 423 від
03.02.2020 р. (витяг з протоколу № 81-202-20 від 21.02.2020 р.).; НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» у TOB «НВЦ «Професійна безпека» і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з 
протоколу № 80-058ЕЛ-2020 від 20.02.2020 p.); навчання з питань пожежної безпеки у ТОВ
«НКЦ «Техніка безпеки» (витяг з протоколу № 114-П від 14.02.2020 p.).____________________

наявністю служби охорони праці,
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 

питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».____________________________

Робітники підприємства Корнієнко В.А. Тівон М.А.. які задіяні при експлуатації 
посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа маю кваліфікацію 4-го розряду з професії 
електрогазозварника (посвідчення № 828-4-2019 від 21.06.2019 p.. посвідчення № 828-5-2019 
від 21.06.2019 р. видані ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»). У Тівона М.А.. Корнієнка В.А. 
перевірено знання і уміння з безпечної експлуатації та обслуговування обладнання, що 
працюють під тиском відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол № 81-190-20 від 28.02.2020 p.. 
виданий ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»); пройшли навчання Загального курсу з ОП. 
пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання», інструкцій з охорони праці (в обсязі виконуючих робіт), комісією 
ТОВ «ДСМ-БУД» (протокол № 1 від 27.02.2020 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, 
що підтверджується відмітками в журналах.______________________________________________

Наказом № 8-ОП від 27.02.2020 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці 
на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі: № 1 вступний інструктаж; №
2 про заходи пожежної безпеки; № 3 по наданню першої медичної допомоги при нещасних 
випадках або захворюваннях; № 6 для газозварника; 12 під час експлуатації балонів, що
працюють під тиском.___________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. 
що використовується при експлуатації заявленого устаткування (паспорти та інструкції з 
експлуатації на: різак для ручного кисневого різання типу Р1 «ДОНМЕНТ» 142 інв. № 1. 2019 
р. виготовлення (Росія); балон із зрідженим газом (пропан-бутан) типу 3-50-2.5-К ДСТУ 3245- 
95. 2013 р. виготовлення (Україна); балон із стисненим газом (кисень технічний) типу 40-150 
ГОСТ 949-73, 2013 р. виготовлення (Україна). ТОВ «ДСМ-БУД» уклало договір з ТОВ 
«Сервісна компанія «ШЕВРОН» № 28 від 25.02.2020 р. на купівлю та поставку балонів з 
газами (кисень технічний, пропан-бутан) (дозвіл на виконання робіт № 1118.16.32 від 
10.05.2016 p., виданий Головним управлінням Держпраці у Київській області; термін дії до



09.05.2021 р.).
експлуатаційної документації,

Наказом № 5-ОП від 27.02.2020 р. на підприємстві створена комісія з приймання і 
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________

Працівники ТОВ «ДСМ-БУД» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям. захисними касками, захисними окулярами.
лицьовими щитками, рукавицями)._______________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 1-ОП від 25.02.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових 
документів з охорони праці, що діють у ТОВ «ДСМ-БУД». що розповсюджуються на роботи 
підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 
26.10.2011 р. № 1107; Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки), 
затверджений Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687; Технічний регламент засобів 
індивідуального захисту, затверджений Постановою КМУ від 27.08.2008 № 761; Технічний 
регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затверджений Постановою КМУ від 
25.11.2009 р. № 1262; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 
0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого 
обладнання працівниками»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; 
ДСТУ ГОСТ 5583:2009 «Кисень газоподібний технічний і медичний. Технічні умови»; ДСТУ 
4047-2001 «Гази вуглеводні скраплені паливні для комунально-побутового споживання. 
Технічні умови»; ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на 
Рр<19,6 МПа (200 кгс/см кв). Технические условия»; ДСТУ 3245-95 «Балони стальні зварні 
для скраплених вуглеводневих газів на тиск до 1.6 МПа. Загальні технічні умови»; НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила 
улаштування електроустановок»; «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; НАПБ 
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».____________________________________



Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно- 
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.__________________

У ТОВ «ДСМ-БУД» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними
міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою
літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних
комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників
з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони
праці.____________________________

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

25 червня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці і&с& Р р. № ф ______ .

Примітки: 1. 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.

(ініціали та прізвище)
О.М. Підіско
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