
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

______«РК - СТРОЙ»,місцезнаходження: 49050, Дніпропетровська область, місто Дніпро,______

вулицяГенерала Пушкіна, будинок 1,код ЄДРПОУ^43667766,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з Ь ДІ'І Ю У,

керівник -директорШевченко Микола Миколайович,тел. +380957950163,rk-stroy@ukr.net
прізвище, ім'я та по Ьатькові 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 (застосування)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 об‘єктом підвищеної небезпеки.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__________

19серпня 2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, ШевченкоМикола Миколайович
(прізвище, ім’я та по батькові 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 на висоті понад 1.3 метра.

- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.

- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
(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

На підприємстві працюють 10 осіб, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик ви

никнення травм - 4 особи. ___________ ____________________________________________________
. кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративно-виробниче приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська область, 

містоДніпро, вулицяГенерала Пушкіна, будинок 1 .Виконання робіт підвищеної небезпекивико- 

нується на об’єктах замовників згідно укладених договорів.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Наказом №24 від 05.08.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства.

mailto:rk-stroy@ukr.net


справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, пожежну безпеку підприємства, 

своєчасне обслуговування та проведення планово-попереджувальних ремонтів електрооблад

нання призначено головного інженера Батракова P.A.

Наказом №25 від 05.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт на висоті з 

правом видачі наряд-допусків призначено виконроба Свистун О.Г.. на час його відсутності - 

головного інженера Батракова P.A.

Наказом №26 від 05.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне переміщення вантажів ван

тажопідіймальними кранами, робот, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та 

будівельних підйомників призначено виконроба Свистун О.Г., на час його відсутності - голо

вного інженера Батракова P.A.

Наказом №27 від 05.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт зі зведення, 

монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин призначено виконроба 

Свистун О.Г.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типо

ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на

казом №15 від 03.08.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з 

питань охорони праці у складі: Голова комісії - директор Шевченко М.М. Члени комісії - голо

вний інженер Батраков P.A.. виконроб Свистун О.Г - пройшли навчання та перевірку знань: 

Директор Шевченко М.М.. головний інженер Батраков P.A.. виконроб Свистун О.Г. пройшли 

навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 

Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охо

рону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, 

пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захво

рювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 

профілактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу №02/07-20 ОП від 13.07.2020 р. 

Посвідчення №08/07-20 ОП. №09/07-20 ОП. №10/07-20 ОП.

Директор Шевченко М.М., головний інженер Батраков P.A., виконроб Свистун О.Г. пройшли 

навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 

Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 

стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ЩБЩ.Витяг з 

протоколу №27/07-20 ЮПБ від 15.07.2020 р. Посвідчення №56.07/20, №57.07/20, №58.07/20. 

Директор Шевченко М.М., головний інженер Батраков P.A., виконроб Свистун О.Г. пройшли 

навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 

Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС. ППБУ, ПО- 

ПРІП, ПЕЕЗ. ПУЕ. ПКЕЕ. 4 група з електробезпеки до 1000 В.Витяг з протоколу №22-07/20 Е 

від 21.07.2020 р. Посвідчення №51/07. №52/07, №53/07.

Директор Шевченко М.М.. головний інженер Батраков P.A.. виконроб Свистун О.Г. пройшли 

навчання та перевірку знань в комісії Учбового центру з охорони праці ТОВ «Шанс ЛТД» з' ' ^  

но «Навчання та перевірка знань посадових осіб підприємств, установ і організацій з питань 

пожежної безпеки».Витяг з протоколу №20-100 від 04.08.2020р. Посвідчення №07025032, 

№07025033, №07025034.

Директор Шевченко М.М., головний інженер Батраков P.A.. виконроб Свистун О.Г. пройшли 

навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 

Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 

охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і від

повідного обладнання».Витяг з протоколу №05/07-20 ІВК від 08.07.2020 р.

Директор Шевченко М.М., головний інженер Батраков P.A., виконроб Свистун О.Г. пройшли 

навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 

Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 

охорони праці під час виконання робіт на висоті».Витяг з протоколу №14/07-20 ІВРВ від ' - 

13.07.2020 р._____________________________________________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та  по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 

наказом №14 від 03.08.2020 р. створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці 

на підприємстві покладаються на директора підприємства Шевченко Миколу Миколайовича.
наявністю служби охорони праці,
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з
Стропальник Чорний І.В. - Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. згідно «Спе

ціальне навчання персоналу, з безпечного виконання робіт на висоті з використанням спеціаль

них страхувальних засобів за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» 

(НПАОП 0.00-1.15-07). Посвідчення №05-06.20 від 01.07.2020 р.

Монтажник-висотник Чорний О.І. - Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. згі

дно «Спеціальне навчання персоналу, з безпечного виконання робіт на висоті з використанням 

спеціальних страхувальних засобів за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на 

висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07У Посвідчення №11-06.20 від 01.07.2020 р.

Муляр Трацюк Д.В. - Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. згідно «Спеціаль

не навчання персоналу, з безпечного виконання робіт на висоті з використанням спеціальний 

страхувальних засобів за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПА

ОП 0.00-1.15-07). Посвідчення №07-06.20 від 01.07.2020 р.

Муляр Хлебенський A.B. - Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. згідно «Спе

ціальне навчання персоналу, з безпечного виконання робіт на висоті з використанням спеціаль

них страхувальних засобів за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» 

(НПАОП 0.00-1.15-071 Посвідчення №01-06.20 від 01.07.2020 р.

Стропальник Чорний І.В., монтажник-висотник Чорний О.І.. муляр Трацюк Д.В.. муляр Хле

бенський A.B. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і но- 

рмативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в об

сязі виконуваних робіт по професіям. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час ви

конання робіт на висоті». «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова без- 

пека у будівництві» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02.12. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної ел> 

плуатації електроустановок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок спо

живачів, Правил пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час екс

плуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 

Протокол №1 від 05.08.2020 р.

На підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №22 

від 03.08.2020 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці;

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань працівників з питань 

охорони праці:

- Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взут

тям та іншими засобами індивідуального захисту.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення фуі 

ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №22 від 03.08.2020 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 реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.

- Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.

- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та і^ ліі. 

На підприємстві затверджені, введені в дію та доведені під підпис посадові інструкції директо

ра, головного інженера, виконроба. На підприємстві затверджений перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «РК-СТРОЙ». наказом №13 від 03.08.2020 р. затверджені та введені в дію 

інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

- Програма вступного інструктажу з охорони праці.

- Інструкція з пожежної безпеки.

- Інструкція про заходи пожежної безпеки в службових приміщеннях.

- Інструкція з ОП для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт по переміщенню 

вантажів кранами.

- Інструкція з ОП для осіб, які здійснюють нагляд за збереженням та безпечною є к с п л у и  -



тацією вантажопідіймальних кранів.

Інструкція з ОП при роботі на висоті.

- Інструкція з ОП при роботі на драбинах та риштуваннях.

Інструкція з ОП для стропальника.

- Інструкція з ОП для монтажника-висотника.

Інструкція з ОП для муляра.

Інструкція з ОП при роботі з ручним інструментом.

Інструкція з ОП при роботі з пневматичним інструментом.

Інструкція з ОП при монтажі та демонтажі металевих трубчастих риштувань.

- Інструкція з ОП при роботі з електрифікованим інструментом.

- Інструкція з ОП при виконанні демонтажу споруджень.

Інструкція з ОП при діях персоналу підприємства у випадку виникнення аварійної ситу

ації (аварій).

Тексти інструкцій є стислими, з р о зу м іл и м и  і не допускають різних тлумачень. Інструкції по 

формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструк

цій з охорони праці».__________ і_ _ _ _________________т___________________ ________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що в и к о р и 

ст ов у єт ь ся  при виконанні' робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлу

атації тощо).__________________________________ _________ _________________________________________
експлуатаційної документації,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності наступне обла- 

днання:фасадний підіймач двох підвісний ZLP630. 2020 р. в.. КНР. кутова шліфувальна машина 

GL-240 Дніпро. 2020 р. в.. Україна, кутова шліфувальна машина GL-145S Дніпро. 2020 р. в.. 

Україна, перфоратор електричний ВН-110 Дніпро. 2020 р. в.. Україна, слюсарно-монтажний ін

струмент (бури, зубила, кувалди тощо), пояс безлямковий ПБ строп трос К20, зав. №SU-280. 

2019 р. в.. Україна, пояс запобіжний ПБ строп ланцюг. 2019 р. в.. Україна - 4 одиниці, ришту

вання пересувні збірно-розбірні (вишка) Атлант (1.6x0.8. висотою до 6 м) (ТУ У  В.2.8-28.1- 

35976174-004:2016. сертифікат UA 1.066.0031905-16). 2018 р. в.. Україна, фал страхувальний 

двійний, 2019 р. в., зачіп тросовий. 2019 р. в.. Україна, бетонозмішувач БЗ. 2018 р. в.. Україна, 

підйомник автомобільний гідравлічний ВС-22-01РГ, 2007 р. в. (договір надання послуг з викори
станням будівельної техніка з екіпажем і технологічною оснасткою №10-08-20 від 10.08.2020 
р., укладений із ТОВ «Укумонтажспеибуд») - Дозвіл на експлуатацію Головного управління 
Держпраиі у Дніпропетровській області №0606.19.12, чинний до 20.06.2024 р.).
У відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 обладнання та пристосування, 

які використовуються під час виконання робіт на висоті та верхолазних роботах пройшли пере

вірку та випробування статичним та динамічним навантаженням комісією підприємства та до

пущені до експлуатації - акт №1 від 07.08.2020 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» та «Положення 

про порядок забезпечення робітників ТОВ «РК-СТРОЙ» спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (наказ №22 від 03.08.2020 р.), працір ^ 

ки підприємства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, 

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального 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 50 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 

поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив

но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра

ці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію ,за- 

стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постано

вою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р., Закон України «Про об‘єкти підьище.юї 

небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», НПАОП 40.1-
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1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 

експлуатації електроустановок споживачів».НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праи: лід 

час виконання робіт на висоті», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охо

рона праці і промислова безпека у будівництві ШБШ». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 

праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при вико

ристанні 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 охорони праці», НПАОП 0.00- 

4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства», 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».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 

проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на 

роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, 

проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) 

медичні огляди. При прийнятті на робота працівники пройшли медичний огляд. Висновки ме

дичної комісії про придатність до роботи працівників ТОВ «РК-СТРОЙ». видані КЗ «Дніпропе

тровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4» від 29.07.2020 р.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «РК-СТРОЙ».

При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 

наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, 

пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих 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 

небезпеки.

Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер

жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви

конання робітгіідвищеної небезпеки._______________  _____________________ _______ _______________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного заЬезпечення)

5

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці ______ 2020 р. № <3 ^ /*2—_______

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з ' ою 

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 відповід

ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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