
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ______
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИРЕКТ ОФІС СЕРВІС»_____________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд.11, прим,25, оф.21, код згідно 
ЄДРПОУ 41136522_________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Весновська Олена Володимирівна (056) 790-12-75___________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: labprot@articus.com.ua______________________________________
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 території України____________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
____________ договір не укладався________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 15.01.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я, Весновська Олена Володимирівна_____________________________________
(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 та промислової безпеки під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: роботи, що
виконуються___________ на___________ висоті___________ понад____________1,3
метра__________________________________________

(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 -  9 , у тому числі тих, на яких існує підвиїпений ризик 
виникнення травм -  5____________________________________________________

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

mailto:labprot@articus.com.ua


Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди №61/19 від 25 люто
го 2020 року з ПАТ «Спецтехсервіс») за адресою: м. Бориспіль, вул. Індустріаль
на, 5_________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Весновська Олена Володимирівна, заступник ди
ректора з питань регіонального розвитку Федякова Оксана Євгеніївна, провідний 
фахівець Горбань Руслан Анатолійович, начальник відділу охорони праці Мар’ян 
Наталія Валентинівна, пройшли навчання в ТОВ «Обласний навчальний центр 
«Регіон БУД» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у За- 
поріжській області та навчання в ТОВ «ДніпроБуд» та перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:________________
- Законодавчих актів з охорони праці, безпека праці в галузі, вибухонебезпеки ви
робництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, на
дання першої допомоги потерпілим, управління роботами з гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварії НПАОП 0.00-4.12-05 ( виписки із протоколів засідань комісій з пе
ревірки знань з питань охорони праці №278/4.4/2018 від 26.11.18р., №300 від 
01.11.19р.): ______________________________________________________

Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов язкове державне 
соціальне страхування», «Про об єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відпо
відно до нормативно-правових актів (витяги з протоколів засідань комісій з пере
вірки знань з питань охорони праці № 178/4.4/2019 від 15.07.19р., №844 від 
11.07.19р.):_______________________________________________ _______________

Законодавство про охорону праці. Правила безпечної експлуатації електроус
тановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98, Правила технічної експлуатації елект
роустановок споживачів. Правила пожежної безпеки (розділ №4п.1), (витяги з 
протоколів засідань комісій по перевірці знань з питань охорони праці № 853 
від 12.07.19р .. №1305 від 25.10.19р.):______________________ ___________

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні» в обсязі Програ
ми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій (витяги з протоколів засідань комісій по перевірці знань з пожежної 
безпеки № 1319 від 15.11.18р., №1396 від 19.11.19р.);_______________

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на ви
соті (витяг з протоколу засідання комісії по перевірці знань з питань охорони 
праці №142 від 04.03.20р.);_________ , ___________________________________

Наказом від 30.09.19р. № 70-QH-2 завідуючого складом Ясьмо Дмитра Гри
горовича призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт на ви
соті та, особою, яка затверджує і видає наряди-допуски на підприємстві, котрий 
пройшов навчання в ТОВ «ДніпроБуд» та перевірку знань комісією Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області: Законодавчих актів з охорони 
праці, безпека праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, по
жежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпі
лим, управління роботами з гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії НПАОП 0.00- 
4.12-05 (виписка із протоколу засідань комісій з перевірки знань з питань охоро
ни праці №844 від 11.07.19р.); Законодавство про охорону праці. Правила безпеч
ної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98, Правила те- 
хнічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки 
(розділ №4п.1), (витяги з протоколів засідань комісій по перевірці знань з питань



охорони праці № 1305 від 25.10.19р.); НАПБ A.Q 1.001-2014 Правила пожежної 
безпеки в Україні» в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадо
вих осіб підприємств, установ та організацій (витяги з протоколів засідань комісій 
по перевірці знань з пожежної безпеки № 1319 від 15.11.18р., №1396 від 9.11.19р.);

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на ви
соті (витяг з протоколу засідання комісії по перевірці знань з питань охорони 
праці №142 від 04.03.20р.);_________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 37 - ОП по підприємству від 18.06.19р. створена служба з охоро
ни праці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладені на начальника 
відділу охорони праці Мар ян Наталію Валентинівну (наказ від 18.06.2019р. №37- 
ОП). На підприємстві наказом від 01.10.2019р. №75-ОП створена комісія з перевір
ки знань питань охорони праці: Голова комісії директор Весновська О.В., члени 
комісії: Федякова О.Є., Горбань P.A., Мар’ян Н.В._______________________

Наказом №38-ОП від 26.06.19р. затверджені та введені в дію наступні норма
тивні документи з охорони праці:____________________________________________

- Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;______
- Положення про службу охорони праці підприємства;____________________
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підприємстві;_____
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці на підприємстві;_____________________________________________
- Положення про порядок проведення оперативного контролю з питань охо

рони праці;______ ________________________________________________________
- Програма проведення вступного інструктажу з охорони праці на підприємс

тві; 
- Програма проведення первинного інструктажу на робочому місті для робіт

ників підприємства._____________________________________________________
Наказом по підприємству №7Р-ОП від 30.09.19р. розроблено та введено в дію 

Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «Директ Офіс Сервіс» спе
ціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захис
ту._______________________________________________________________________

Наказом №4Р-ОП від 01.07.19р. на підприємстві затверджені інструкції з 
охорони праці, в тому числі: №22 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт 
на висоті; № 21 Інструкція з охорони праці під час виконання вантажно- 
розвантажувальних робіт; № 5 Інструкція з охорони праці по наданню першої долі
карської допомоги потерпілим при нещасних випадках.________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:__________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєст
рації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів 
засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.______________________

Працівники підприємства ТОВ «Директ Офіс Сервіс», що зайняті на роботах 
підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періо
дичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів праців
ників певних категорій, затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007р. 
№246.______________________________
_____На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 рік».__________________



Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно законодавчих актів з охорони праці гігієни праці, надання 
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(протокол перевірки знань з питань охорони праці № 1 від 13.01.20р.), ПБЕЕС. 
ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000В). НПАОП 0.00-1.15-07 Пра
вила охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол № 4 від 
13.01.20р.).

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд 
у медичному закладі -  поліклініці ПАР «ІНТЕРПАЙП» (договір №20/0825 від 
02.01.2020р.), та у комунальному некомерційному підприємстві «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» (договір №14С від 17.02.2020р .).

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство 
має такі інструменти, та засоби індивідуального та колективного захисту: драбини 
металеві (акт випробувань №2905.15/1Л від 29.12.2019р.). на які є в наявності екс
плуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з експлуатації), пояси 
безлямкові ПБ строп-шнур К20. зав.№№461-0000064. 461-0000077 (акт№ ВЛ- 
250820/1 випробування монтерських, запобіжних поясів), сітки захисні, стрічки 
сигнальні, каски захисні універсальні, страхувальні, опорні та допоміжні канати 
(акт випробування від 29.12.2019р.). Усе обладнання та 313 використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог зако
нодавства та документів з експлуатації виробників. Випробування 313 проводиться 
фахівцями ПОА «Купина» згідно договору №0803П від 14.08.2020р. (дозвіл 
№1507.12.30 продовжений до 22.10.2022р., дозвіл № 1508.12.30 продовжений до 
22.10.2022р., свідоцтво №ПЧ 06-2/644-2020, видане Державним підприємством 
«Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандарти
зації, метрології та сертифікації», чинне до 23.07.2023р._______________________

експлуатаційної документації

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
НПАОП 0.00-7-17-18, працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спец- 
взуттям та засобами індивідуального захисту: костюм х/б (на 12 міс.), черевики (на 
12 міс.), рукавиці (на 1 міс), каска захисна ( до зносу), підшоломник (на 12 міс.), 
окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на 36 
міс.), чоботи (на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.), які були придбані у 
червні 2019 року. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуального захисту._______________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: 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»; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпе
ки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011р. №1 Ю7);НПАОП 0.00-2.01-05 «Пере
лік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розро
бку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підп
риємстві»; НПАОП 0.00- 7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення робото-



давцем охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги без
пеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації елект- 
розахисних засобів»; «Правила улаштування електроустановок»; «Правила техніч
ної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та інш. Нормативно- 
правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті охо
рони праці._______________________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям 
з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нор
мативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою 
інтернету та друкованих видань.____________________________________________

На підприємстві в наявності кабінет охорони праці, облаштований навчаль
ними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства, медичною 
та довідковою літературою.________________________________________________

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіа
льному органі Держпраці 0# / ^ У ^ у у /  2 0 ^ > . № А г а  ___________ .

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 експлуа
тацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небе
зпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазнача
ється фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмов
ляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.

РЗ  £>я
(ініціали та прізвище)
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