
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____________________

№ 32349901-01.2(А)-10-0085.20 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: _роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та 
будівельних підйомників; зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх
аварійних частин; газополум'яні роботи___________________________________________________

(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



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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», 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», НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони 
праці під час зварювання металів», НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці 
на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» 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 безпечне виконання:
-  газополум’яних робіт з правом видачі наряд-допусків 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.);_________________________________________________________________

-  робіт зі зведення, монтажу, демонтажу будинків і споруд, зміцнення їх аварійних 
частин з правом видачі наряд-допусків; робіт, що виконуються за допомогою механічних 
підіймачів та будівельних підйомників з правом видачі наряд-допусків виконроба Єжевського 
Д.Л., у разі його відсутності обов’язки покладаються на головного інженера Панка А.В., які 
пройшли навчання вимог НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» 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.). 

(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-БУД» Підіско О.М. (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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», 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», НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони 
праці під час зварювання металів», НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці 
на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» 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.).____________________________________________

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, які 
задіяні при виконанні робіт зі зведення, монтажу, демонтажу будівель і споруд, зміцнення їх 
аварійних частин; робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників Юрченко М.Ф., Латюк А.О. мають кваліфікацію 4-го розряду з професії 
монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій (витяг з протоколу № 400 від 
28.12.2016 р. засідання кваліфікаційної комісії ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА»); 
електрозварник Тівон М.А. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) має кваліфікацію зварника 
та допущений до ручного дугового зварювання металевих конструкцій будівель і споруд та їх 
монтаж, в нижньому, горизонтальному та вертикальному знизу-вверх положеннях зварного 
шва із сталей групи W01 (протокол № КВ99-10а-2019 від 10.04.2019 р. засідання атестаційної 
комісії, видане ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»); пройшов перевірку знань 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» (витяг з 
протоколу № 81-248ЕЛ-2019 від 29.08.2019 р.); Латюк А.О. має кваліфікацію 3-го розряду з 
професії машиніста підіймача вантажно-пасажирського будівельного (витяг з протоколу №



569 від 06.07.2018 р. засідання кваліфікаційної екзаменаційної комісії ТОВ «НВЦ
«Професійна безпека»); Юрченко М.Ф. має кваліфікацію 3-го розряду з професії машиніста 
автовишки та автогідропідіймача (витяг з протоколу № 882 від 27.06.2019 р. засідання 
кваліфікаційної атестаційної комісії 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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів», 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.__________________________________________________

Робітники підприємства Корнієнко В.А. Тівон М.А., які задіяні при виконанні 
газополум’яних робіт мають кваліфікацію 4-го розряду з професії електрогазозварника 
(посвідчення № 828-4-2019 від 21.06.2019 р., посвідчення № 828-5-2019 від 21.06.2019 р. 
видані 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; № 2 для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій; № 3 під час безпечного виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу 
будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин; № 4 для машиніста будівельного 
підйомника; № 5 для машиніста гідропідйомника та телескопічної вишки (автовишки); № 6 
для газозварника; № 7 під час безпечного виконання робіт за допомогою механічних 
підіймачів; № 8 під час безпечного виконання робіт за допомогою будівельних підйомників; 
№ 9 для електрозварника; № 10 під час безпечного виконання зварювальних робіт; № 11 під
час безпечного виконання газополум’яних робіт.__________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, 

що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з 
експлуатації на: різак для ручного кисневого різання типу Р1 «ДОНМЕНТ» 142 інв. № 1, 
грудень 2019 р. виготовлення (Росія); трансформатор зварювальний СТШ-250 У2, інв. № 2, 
листопад 2019 р. виготовлення (Україна); драбини, інв. № 3, 4, лютий, 2020 р. виготовлення 
(Україна); індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та позиціонування на 
робочому місці ЗПЛ-К-EN, зав. №№ 38856, 38855, грудня 2019 р. виготовлення (Україна); 
автопідйомник телескопічний типу АП- 17А, 2013 р.в. (Україна) (дозвіл № 1364.16.32, діє до 
30.05.2021 р., за договіром оренди № 5-10/20 від 27.02.2020 р.); підйомник щогловий 
будівельний марки IZA 1000 PAX, 2004 р.в.; кран баштовий марки Eurokran 4310, 2008 р.в. 
(Італія) (дозвіл № 717.17.32, діє до 15.03.2022 р.; за договором оренди № 2-02/20 від
23.02.2020 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; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»; 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 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»; НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; 
НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»; НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці, промислова безпека у будівництві»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання»; 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)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці Д /7 р. № / 2*_______ .

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.




