
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
__________ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАНДШАФТ»__________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, місто Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 35А, офіс 3
місцезнаходження,

___________________________________________ 31497254___________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________директор Атаманова Вікторія Василівна_____________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____________________________________тел. +38(068)117-84-23_____________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - 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 всій 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 - договір не укладався згідно додатку 1 
до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 р. на підприємстві страхування не проводиться, тому 
що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - звіт за результатами 
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0537.20 від 26.08.2020 р., проведеного 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_______________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я ,___________________ Атаманова Вікторія Василівна,__________________________________________
(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, 
устатковання підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_________________________________________
- роботи верхолазні;_______________________________________________________________________
- зварювальні роботи;______________________________________________________________________
- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;_______________
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно)___________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) 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,

робочих місць -  40, в тому числі 7, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує: офісні приміщення у Завод «Сантехвиробів» ДІІКП ДСТМ (договір оренди 
№ 221117 від 22.11.2017 р.) за адресою 49000, м. Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 35А, 
офіс 3 та у ФОП Волкова Т.І. (договір оренди № б/н від 01.01.2019 р.) за адресою: м. Дніпро, 
вул. Святослава Хороброго, буд. 14

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

Інші відомості:



Керівники та фахівці ТОВ «ЛАНДШАФТ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці у встановленому порядку:

Директор Атаманова Вікторія Василівна, головний інженер Колісниченко Михайло Петрович, 
начальник дільниці Мохунь Олег Сергійович та виконроб Ревякін Сергій Валентинович пройшли в 
ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області:

- законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу (протокол 
№ 43-20 від 26.06.2020 р.);

- «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13, 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 та НПАОП 45.2
7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпеку у будівництві (ДБН) 
(протокол № 45-20 від 26.06.2020 р.);

- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 
(протокол № 41-20 від 18.06.2020 р.), присвоєно IV і V групи з електробезпеки (до та вище 1000 В).

Директор Атаманова Вікторія Василівна, головний інженер Колісниченко Михайло Петрович, 
начальник дільниці Мохунь Олег Сергійович пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18.

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечне 
провед ення робіт під в и щ еної не б езпе ки:__________________________________________________________

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

Наказом № 9-ОП/19 від 15.07.2019 р. відповідальність за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства покладено на головного інженера Колісниченка М. П. На період 
його відсутності відповідальність за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства 
покладено на начальника дільниці Мохуня О.С.

Наказом № 16-ОП/20 від 20.04.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання 
електрозварювальних робіт призначено начальника дільниці Мохуня О.С.

Наказом № 17-ОП/20 від 20.04.2020 р. відповідальність за безпечне виконання робіт зі зведення, 
монтажу, демонтажу будинків і споруд, зміцнення їх аварійних частин покладено на виконроба 
Ревякіна С.В.

Наказом № 10-ОП/19 від 15.07.2019 р. відповідальність за безпечне виконання робіт на висоті та 
верхолазних робіт з використанням спеціальних страхувальних засобів, з правом видачі наряд - 
допуску покладено на головного інженера Колісниченка М.П.

Наказом № 18-ОП/20 від 20.04.2020 р. відповідальність за організацію та безпечне виконання 
робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, з правом видачі наряд-допуску покладено 
на головного інженера Колісниченка Михайла Петровича.

Наказом № 16-ОП/20 від 20.04.2020 р. відповідальність за безпечне виконання зварювальних 
робіт покладено на начальника дільниці Мохуня Олега Сергійовича.

Наказом № 19-ОП/20 від 20.04.2020 р. начальника дільниці Мохуня О.С. призначено 
відповідальною особою за безпечне проведення робіт із залученням вантажопідіймальних кранів.

У ТОВ «ЛАНДШАФТ» діє служба охорони праці. Наказом № 2-ОП/18 від 10.12.2018 р. 
виконання функцій служби охорони праці директор залишив за собою.

наявністю служби охорони праці

У ТОВ «ЛАНДШАФТ» переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 3-ОП/18 від
21.12.2018 р.: «Положення про службу охорони праці», «Положення про систему управління 
охороною праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», «Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб».

У ТОВ «ЛАНДШАФТ» затверджені та введені в дію посадові інструкції. Нормативні акти з 
охорони праці, що діють на. підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03.93 «Порядок 
опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на, 
підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі 
змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки



та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих -  вступний, первинний, повторний,
позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих 
навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих нормативно-правових актів з питань 
охорони праці працівників. Наказом № 15-0П/20 від 20.04.2020 р. затверджений склад комісії: 
голова комісії Атаманова Вікторія Василівна -  директор; члени комісії: Мохунь Олег Сергійович -  
начальник дільниці, Колісниченко Михайло Петрович -  головний інженер.

У ТОВ «ЛАНДШАФТ» переглянуті та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ № 5- 
ОП/19 від 22.01.2019 р.), в тому числі Інструкція № 11 з охорони праці при виконанні робіт на висоті. 
Інструкція 12 з охорони праці при виконанні «Робіт верхолазних» з використанням спеціальних 
страхувальних засобів. Інструкція № 14 з охорони праці під час виконання робіт у діючих 
електроустановках.

Працівники ТОВ «ЛАНДШАФТ» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони 
праці в комісії підприємства: з загальних питань з охорони праці, нормативно-правових актів з 
охорони праці в обсязі виконуваних робіт та НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпеку у будівництві (ДБН)» (протокол № 1-20 від 30.07.2020 р.); 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 та 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 2-20 
від 31.07.2020 р.) та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протокол від 29.07.2020 р.).

Електромонтер з кабельних лініях і діючих електроустановок Рябуха Валерій Олександрович та 
електромонтер Глушко Денис Олександрович пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 41-20 від 18.06.2020 р.) присвоєно V групу 
з електробезпеки (до і вище 1000 В).

Працівник Ситнік Олександр Васильович здобув професійну підготовку за фахом 
«електрогазозварник» у Дніпропетровському професійно-технічному училище № 6 (диплом 
№ 30178787 від 22.06.2006 р.).

Електрогазозварник Ситнік Олександр Васильович пройшов атестацію зварників у відповідності
з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників» в ТОВ «ДОНБАССПЕІІРЕМОНТ». Допущений 
до ручного дугового зварювання покритим електродом трубопроводів пари та гарячої води, 
технологічного обладнання і технологічних трубопроводів, сталевих будівельних конструкцій 
(посвідчення № 913/19-Д085 від 10.07.2019 р.).

Працівник Шитіков Валерій Юрійович здобув професійну підготовку за фахом «монтажник з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» в ТОВ «УК «СПЕКТР» (посвідчення № 01997 від 
08.12.2016 р.). Присвоєна кваліфікація «монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій четвертого розряду».

Працівник Рябуха Валерій Олександрович здобув професійну підготовку за фахом 
«електромонтер з кабельних лініях і діючих електроустановок» у Маріупольському професійному 
ліцеї (посвідчення № 323/18 від 19.12.2018 р.), також здобув професійну підготовку за фахом 
«верхолаз» в ТОВ «УК СПЕКТР» (посвідчення № 01727 від 25.09.2018 р.).

Працівник Глушко Денис Олександрович здобув професійну підготовку за фахом 
«електромонтер» в ТОВ «УК «ПРОФІ ЛАЙН» (посвідчення № 84877 від________ 08.04.2018 р.).

Працівник Борисов Анатолій Васильович здобув професійну підготовку за фахом «бетоняр» в 
ТОВ «УК «Дніпробуд» (посвідчення № 5372 від 22.06.2009 р.). Присвоєна кваліфікація «бетоняр 
третього розряду».

Працівник Стецюк Артем Федорович здобув професійну підготовку за фахом «верхолаз» в ТОВ 
«УК СПЕКТР» (посвідчення № 01483 від 23.08.2018 р.). Присвоєна кваліфікація «верхолаз шостого 
розряду».

Працівник Ільчук Дмитро Олександрович здобув професійну підготовку за фахом «верхолаз» в 
ТОВ «УК СПЕКТР» (посвідчення № 01484 від 23.08.2018 р.). Присвоєна кваліфікація «верхолаз
шостого розряду».



На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.
- Журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 

перетворювачів частоти та переносних світильників.
- Журнал обліку та видачі наряд-допусків.______________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На підприємстві в наявності:
- договір найму спеціалізованого технічного обладнання (крани автомобільні) № 14 від

22.01.2020 р. з ТОВ «МБК Сінергія» (Дозвіл Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області № 0981.16.12, виданий 22.07.2016 р.);

- технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що використовується при 
виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: апарат зварювальний інверторний ЗСИ- 
300/3 профи; бетонозмішувач EW 9180Р; бетонозмішувач РСМ420; бетонозмішувач РСМ550-А; 
будівельний вібратор для бетону BVR 350; міксер для штукатурки; шліфмашинки кутові, дрилі, 
перфоратори, набір слюсарних інструментів (ключі, молотки, кувалди, струбцини); мегаомметр 
ЭС 0210/3-Г; вимірювач опору заземлення М416; мультиметр М 45 8 3 / 2 Ц ; вольтамперфазометр.

На підприємстві проведені: вимірювання ізоляції ручного електроінструменту протоколи 
№№ 04-01/20, 05-01/20 від 30.01.2020 р., №№ 06-01/20, № 07-01/20, № 09-01/20 від 31.01.2020 р.; 
випробування інструменту з ізолюючими ручками (викруток, плоскогубців, покажчиків напруги, 
ізолюючих штанг) протоколи №№ ЗЗ-22-02/20, ЗЗ-24-02/20 від 26.02.2020 р. та захисних засобів з 
діелектричної гуми (рукавички, боти) №№ ЗЗ-17-02/20, ЗЗ-18-02/20 від 26.02.2020 р., видані 
ТОВ «Екоїст» (ТОВ «Екоїст» має дозвіл № 75.18.30 від 07.02.2018 р. на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, виданий Державноюслужбою України з питань праці, свідоцтво про атестацію 
№ 08-0029/17 від 23.10.2017 р.); випробування страхувальних засобів: поясів запобіжних типу 1Ш-1Б 
безлямкових (протоколи №№ 32152994-29.1118-819/31-20, 32152994-29.1118-819/32-20 від
12.03.2020 р.), поясів запобіжних типу 3ПЛ-К з наплічними та ножними лямками (протоколи 
№№ 32152994-29.1118-819/18-20, 32152994-29.1118-819/19-20, 32152994-29.1118-819/20-20 від
12.03.2020 р.), стропів запобіжних 1СТ2 (протоколи №№ 32152994-29.1118-819/45-20, 32152994
29.1118-819/43-20, 32152994-29.1118-819/42-20 від 12.03.2020 р.), видані ТОВ 
«ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» має дозвіл № 121.18.30 від 22.03.2018 
р. на виконання робіт підвищеної небезпеки виданий Державною службою України з питань праці, 
Свідоцтво № 08-0037/2018 від 29.11.2018 р.)._____________________________________________________

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства, затверджених наказом директора № 8-ОП/19 від
30.01.2019 р. Під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту 
(комбінезон та рукавиці брезентові, рукавиці діелектричні, шолом захисний або щиток, окуляри 
захисні, каска фіброва, пояси запобіжні, спеціальне діелектричне взуття, рукавички діелектричні, 
відкриті захисні окуляри, захисна каска загального призначення).

засобів індивідуального захисту

На. підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті на 
роботах підвищеної небезпеки, пройшли періодичний медичний огляд у КЗ «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 2» (надано заключний акт від 26.02.2020 р.).

На, підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на 
паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України «Про охорону праці», затверджений ВР України, № 2694-ХТТ від 
14.10.1992 р., із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00-4.21-



правові акти: Закон України «Про охорону праці», затверджений ВР України, № 2694-ХІІ від 
14.10.1992 р„ із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00-4.21- 
04 «Типове положення про службу хорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 00.0-6.03-93 
«Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та 
пристроями», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 45.2-7.02- 
12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпеку у будівництві (ДБН)».

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і наряд-допусків, відповідальність 
покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань.___________________

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

Атаманова В.В.
(ініціали та прізвище)

м.п.
«02» вересня

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному органі 

Держпраці « № » / - 6 / и  2020 р. № ___________________

Примітки: 1. Ф ізична о со б а  - п ідприєм ець своїм  п ідписом  надає згоду  на обр обк у  персональних даних з м етою  забезпечення
виконання вимог П орядку видачі дозволів  на виконання робіт  п ідви щ ен ої небезпеки та на експлуатацію  
(застосування) маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний ном ер обл ік ов ої картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и, які через сво ї 
релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідом или про це в ідп овідн ом у органу держ авн ої 
податкової служ би  і мають відм ітку в паспорті.
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