
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВТДПОВТДАЛЬНТСТЬЮ 
«ЮСТА-К»___________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________49101, Дніпропетровська обл.,м. Дніпро, вул. Троїцька, буд 20 А____________
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 33517570______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________ Директор Лопатін Сергій Миколайович____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_______________________+380675676065, usta.k.dnipro@gmail.com_____________________
.  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;

_____________ 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 з додатком 1 до «Порядку і правил проведення обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» (постанова 
КМУ № 1788 від 16.08.2002 р.) «ЮСТА-К» страхуванню не підлягає, тому що воно не є
об’єктом підвищеної небезпеки_________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____________________

_________ Звіт з аудиту№ 32349901-01.2(А)-10-0220.20 від 06.08.2020 р., виданий_________

____________________ ТОВ СП «Товатиство технічного нагляду «Дієкс»__________________
(дата проведення аудиту)

Я, Лопатін Сергій 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:

- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;_______
- газополум’яні роботи
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(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: 27, на яких існує ризик виникнення травм: 12______________________

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

підприємство орендує нежитлові приміщення, розташовані за адресами: м. Дніпро, вул. 
Троїцька, буд 20 А (договір оренди № 01/08-19 від 01.08.2019 р., укладений з фізичною 
особою Зєніковою М.С.); м. Дніпро, вул. Аеропорт, буд 303 (договір оренди № 02 від
01.08.2019 р., укладений з ТОВ «Днепр-Альянс»)________________________________________

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

Інші відомості
Директор ТОВ «ЮСТА-К» Лопатін С.М., як керівник підприємства пройшов навчання 

вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 186 від 06.09.2019 р. Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 147 від 09.07.2019

рД______________________________________________________________________________________________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 

№ 10-РП від 14.08.2018 р.). Голова комісії -  директор ТОВ «ЮСТА-К» Лопатін С.М. та 
члени комісії -  головний інженер Шопенський С.І., інженер з охорони праці Шалений С.І., 
пройшли навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІЛАЙН» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 186 від
06.09.2019 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з 
протоколу № 147 від 09.07.2019 р.).

Наказом № 17 ОП від 21.09.2019 р. призначено відповідальних за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства механіка Лебедєва Є.Ю. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності -  виконроба Алексіна А.П. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 147 від 09.07.2020 р., № 425 
від 04.11.2019 р.).

Наказом № 3/1 ОП від 12.08.2019 р. призначено відповідальних за пожежну безпеку 
виконробів Алексіна А.П., Чорнодуба С.І. які пройшли навчання і перевірку знань вимог 
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІЛАЙН» (виписка з протоколу № 4 від 12.03.2020 р.)

Наказом № 2 ОП від 12.08.2019 р. призначені відповідальними за безпечне виконання 
робіт зі зведення, монтажу, демонтажу будівель та споруд, зміцнення їх аварійних частин, і 
безпечне виконання газополум’яних робіт з правом видачі наряд-допусків виконроба Алексіна 
А.П., у разі його відсутності -  виконроба Чорнодуба С.І., які пройшли навчання: НПАОП 45.2
7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» 
(ДБН), комісією з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ЮСТА-К» (протокол № 5 від
05.02.2020 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00
1.15-07 «Правил 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», НАПБ
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІЛАЙН» і перевірку знань комісією, створену на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 433 від 07.11.2019 р., № 435 від
11.11.2019 р., № 431 від 06.11.2019 р.).____________________________________________________

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

Наказом по підприємству № 1 ОП від 12.08.2019 р. реорганізована служба з охорони 
праці. Відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони праці Шаленого С.І. 
(IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання вимог Загального курсу з 
охорони праці, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні», 
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 0.00-1.71
13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» у ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 147 
від 09.07.2019 р., № 43/1 від 24.02.2020 р., № 207 від 05.08.2020 р., № 211 від 06.08.2020 р.); 
вимог НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова 
безпека у будівництві» (ДБН), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» у ТОВ «Учбовий центр «КАСКОН» і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 80
17-20 від 12.03.2020 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 виконують зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, 
зміцнення їх аварійних частин та газополум’яні роботи, мають відповідну кваліфікацію, а 
саме:

Прокопенко С.Г. -  отримав кваліфікацію монтажник залізобетонних та сталевих 
конструкцій (протокол № 241-П від 14.05.2019 р.., видане ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІЛАЙН»);

Бандурін О.В. -  отримав кваліфікацію бетоняра (протокол № 240-П від 14.05.2019 р.., 
видане ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН»);

Пришедько В.А. - отримав кваліфікацію тесля -  бетонара (свідоцтво № 365 від 
07.10.1997 р.., виданий АТ «Дніпропетровський трубний завод»);

Пришедько М.В. - отримав кваліфікацію арматурника (посвідчення № 02774-П від
11.05.2019 р.., видане ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН»);

Пришедько М.В. - отримав кваліфікацію стропальник (посвідчення № 02766-П від
10.05.2019 р.., видане ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН»);

Солосенков В. А. - допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом 
конструкцій будинків та споруд, сталевих конструкцій, (посвідчення зварника № КВ 
0019/1322-1 від 16.08.2019 р., виданий ДП «Учбово -  виробничий комплекс» КП 
« Дніпросантехмонтаж»);

Солосенков С. В. - допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом 
конструкцій будинків та споруд, сталевих конструкцій, (посвідчення зварника № КВ 
0019/1329 від 16.08.2019 р., виданий ДП «Учбово -  виробничий комплекс» КП 
«Дніпросантехмонтаж»);

Хлопов В.М. -  оримав кваліфікацію електрогазозварник (диплом Д « 260878 від



19.07.1985 р., виданий СПТУ № 13);
пройшли чергову перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що 
діють на підприємстві в межах своїх повноважень, в т.ч. 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», «пожежно-технічного мінімуму» комісією з перевірки знань з 
питань охорони праці ТОВ «ЮСТА-К» (протоколи № 1 від 01.09.2019 р., № 2 від 10.01.2020 р., № 4 від
04.02.2020 р., № 3 від 01.02.2020 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується 
відмітками в журналах._______________________________________________________________

Наказом № 16-ОП від 22.09.2019 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці на 
види робіт підвищеної небезпеки та на професії за переліком, в тому числі: № 1 вступний інструктаж; 
№ 1.1 з пожежної безпеки; про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних 
випадках; № 5 з охорони праці під час монтажу бетонних і залізобетонних конструкцій; № 6 з охорони 
праці під час монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій; № 7 з охорони праці для 
електрогазозварника; № 12 з охорони праці під час виконання робіт на висоті; № 2 з охорони праці для
арматурника; № 4 з охорони праці під час бетонних робіт;_________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Під час виконання робіт, що декларуються, застосовуються: балони із зрідженим газом 

(пропан-бутан), 2019 р.в., Україна; із стисненим газом (кисень технічний) 2018 р.в., Україна; 
зварювальні трансформатори типу ВД-306с1, 2019 р.в., Україна; відбійний молоток, моделі 2іО- 
45к, 2019 р.в., Німеччина; лазерний далекомір, б/н, 2017 р.в., Німеччина; кутові шліфмашинки 
типу МШК 2300п, 2020 р.в., Україна;_дриль ударна ДЕУ 900, Україна; перфоратори ПЕ 32/12В, 
2020 р.в., Україна; слюсарний інструмент, 2018 р.в. Україна; кран стріловий автомобільний моделі 
АД-160, 1972 р.в., Чехословаччина; ломи, клини з кувалдою, кирки; торкрет установка Торнадо
АС1, 2019 р.в., Україна; переносні світильники, прожектори тощо.________________________

ТОВ «ЮСТА-К» для виконання робіт, що декларуються купує бетон, металопрокат, суміші 
будівельні, вуглеволокно, цеглу, інші матеріали, відповідно до специфікацій проектів, у
постачальників продукції.___________________________________________________________

ТОВ «ЮСТА-К» для виконання робіт, що декларуються використовує вантажопідіймальне 
обладнання, що належить ПрАТ «ДПМК № 246» (дозвіл № 0722.16.12 від 08.06.2016 р. дійсне до
07.06.2021 р.), згідно договору підряду № 011019 від 01.10.2019 р.

На постачання газів технічних підприємством укладений договір № 12 від 14.01.2020р. з ТОВ
«Кріоген ЛТД» (дозвіл № 1123.19.12 термін дії до 30.10.2024 р.)._____________________

У ТОВ «ЮСТА-К» ведуться необхідні журнали в т.ч. журнал обліку робіт по нарядах і 
розпорядженнях; журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників тощо._______________

Результати перевірки і випробування електроінструменту, зварювальних апаратів, відповідно 
до п. 6.7.36 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», заносяться в 
«Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників».___________________

Протоколи №№ 29/10-1, 29/10-2 від 10.07.2020 р. вимірювання опору ізоляції 
зварювальних трансформаторів, виданих електротехнічною лабораторією ТОВ «Портал-1»
(свідоцтво про атестацію № ПЧ 06-2/391-2019. Чинно до 06.05.2022 р.______________________

Будівельні майданчики та виробничі дільниці, на яких підприємство виконує роботи 
підвищеної небезпеки, огороджені згідно ДСТУ Б В.2.8-43:2011 «Огородження інвентарні будівельних 
майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт» і конструкція захисних огорож 
задовольняє вимогам п. 6.2.1 і 6.2.8 НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона
праці, промислова безпека у будівництві» (ДБН)._________

Результати випробування запобіжних поясів та страхувальних канатів заносяться в «Журнал 
обліку та зберігання засобів захисту» відповідно п. 4.1.17 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті»._____________________________

Результати огляду риштувань заносяться відповідальним виконавцем в «Журнал 
приймання та огляду риштувань та помостів» відповідно п. 4.11.1.15 НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».______________________________

ТОВ «ЮСТА-К» виконує роботи, що декларуються відповідно до вимог технічної
документації, розроблений ПОР і ПВР.____________________________________________

експлуатаційної документації,
Наказом 19 ОП від 22.09.2019 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 «ЮСТА-К» 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» (спецодяг, спецвзуття, захисні каски, захисні окуляри, лицьові щитки,
рукавиці, запобіжні пояси).______________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 4-ОП від 12.08.2019 р. затверджений перелік нормативно-правових 
документів з охорони праці, що діють у ТОВ «ЮСТА-К», 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; «Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників», 
затверджений Постановою. КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної 
небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; 
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 власником нормативних актів про 
охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці, промислова безпека у будівництві» (ДБН), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці при виконанні 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 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів»; ГІУЕ «Правила улаштування електроустановок»; 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 «ЮСТА-К» 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

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



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.


