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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

. .  ІР И Ш еТ В О  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
490У0Мніпропетровська обл. ,м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд52, офісбмісце знаходження,
__________________________ 39805812________________________________код згідно з Є Д Р П О У ,

директор Шевляков Юрій Андрійовичпрізвище, ім’я та по батькові керівника,
(056) 789 02 23. аогігопі.иа(а)сітаіІ.сотномер 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 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 страхування відсутній___________________________________________(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)*

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______
01.07.2020

Я , Шевляков Юрій Андрійович____________________________________________(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;____________________
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).__________________ _
- роботи верхолазні;____________________________________________________



-зварювальні роботи;____________________________________________________
- Земляні роботи, що виконуються на глибша понад 2 метни або в зоні розташування 

підземних комунікацій чи під водою.;____________________________
- монтаж , демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, 
реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що 
зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт  
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
ктатковання підвищеної небезпеки, а саме: технологічного устатковання 
соїчунальног^металургійного та хімічного виробництва;_________________
- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 

ек частин, ремонт підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних
* копалин________________________________________________________________та/або машин, механізмів, устаткування 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 16, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризиккількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений
виникнення травм 9_____________________________________________________ризик виникнення травм,
Офісне та виробниче ппимищення субоуендовані (Договір суборенди № 6-07/1016 від_____будівель і споруд (приміщень),виробничих об’єктів
06липня 2016 р., субоуендодавець ТОВ «АДАМАНТІН»)_____________________________(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Майстра Білоглазов А.Г. наказом від 27.01.20р. №07/1-20________________________(прізвище, ім’я та по батькові осіб які відповідають
призначено відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті,верхолазних робіт, 

робіт в діючих електроустановках, газонебезпечних робіт,__________________________за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
зварювальних робіт; газополум ’яних робіт.________________________________________

Майстр Білоглазов А.Г.наказом від 15.01.2020 р. № 02/1-20 призначено відповідальним
за наявність,збереження і видачу спецодягу, спеивзуття та СІЗ.______________________

Головного інженера Дмитрука О.М. наказом від 15.01.2020 р. № 01/1-20 призначиш 
відповідальним:за справне становище та безпечне експлуатування електрогосподарства,
за безпечне виконання: робіт на висоті, робіт в діючих електроустановках____________
газонебезпечних робіт, зварювальних робіт._______________________________________
Працівників підприємства наказом від!5.01.2020 р. № 03/1-20:Тихонов О.В.,Косеє Д.О., 

Сєдов С.С.лио зайняті на роботах підвищеної небезпеки, призначено відповідальними за 
безпечне виконання: робіт на висоті, робіт в діючих електроустановках, газонебезпечних
робіт, зварювальних робіт._____________________________________________________

Працівників підприємства наказом від 15.01.2020 р. № 03/1-20: Мельниченко В. М ,____
Кравець М.М., Коваленко Р. М.,що зайняті на роботах підвищеної небезпеки__________ Л
призначено відповідальними за безпечне виконання: верхолазних робіт, робіт в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі, 
робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підіймачів, 
автокранів, робот газополум ’яних.________________________________________________

Головного інженера Дмитрука О.М. наказом № 05/1-20 від 15.01.2020 р, призначено



відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони пуаиі та_______
промислової безпеки, наказом №05/1-20. від 15.01.2020 у. функції служби охоронинаявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
праці директор поклав на інженера з ОП Лісного В. В._______________________________інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

На підприємстві розроблено, та введено в дію наказом № 11/1-ОП від 8.01.2020 р.____засобів індивідуального захисту,
«Положення про службу охорони праиі» й «Положення про порядок проведення навчаннянормативно-правової та матеріально-технічної бази
і перевірки знань з питань охорони праиі».На підприємстві навчання, перевірка знань танавчально-методичного забезпечення)
проведення інструктажів з питань охорони праиі здійснюється згідно «Положення пронормативно-правової та
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праиі». На підприємстві______матеріально-технічної бази

розроблено, та введено в дію наказом № 11/1-ОП від 08.01.2020 р. посадові, виробничінавчально-методичного забезпечення)
інструкції, інструкції з охорони праиі, інструкції з безпечних методів робіт, інструкиії з 
пожежної безпеки (за переліком 20 примірників), в тому числі інструкиію № 5 з охорони 
праиі при виконанні робіт на висоті, інструкцію № 15 з охорони праиі при виконанні 
робіт з інструментом та пристроями, інструкиію № б з охорони праиі під час виконання 
робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів та інструкиію № 10
з підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт________________________
Наказом № 12/1-ОП від 08.01.2020 р. на підприємстві створено комісію з перевірки знань 
з питань охорони праиі. Голова комісії - директор Шевляков Ю.А., члени комісії: Головний
інженер Дмитрук О.М., інженер з ОП Лісний В.В..майстер Білоглазов А.Г.______________

Директор - Шевляков Ю.А.,головний нженер - Дмитрук О.М. .інженер з охорони
праці - Лісний В.В., майстер будівельної дільниці Білоглазов А.Г.______________________
пройшли навчання Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праиі, «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, «Інструкиії з безпечного 
виконання газонебезпечних робіт» (витяг з протоколу № 46 від 20 січня 2020 р.); в 
ТОВ«УК»«Дніпробуд»,перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетроіський області.__________________________________________

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (V група з електробезпеки до 1000 В та понад):________________
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:______
Наказом від 8.01.2020 р. №19-ОП майстра Білоглазова А.Г. призначено відповідальною 

особою за безпечне виконання робіт на висоті, який пройшов навчання в ТОВ «УК» 
«Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праиі, надання 
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з 
протоколу №11 від 14.01.2020 р ), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (V група з електробезпеки до і 
вищеІООО В) ; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праиі під час роботи з 
інструментом та пристроями (витяг з протоколу №06 від 23.01.2020 р.);НПАОП 0.00- 
1.15-07 Правша охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з протоколу №11
від 24.01.2020 о.)_______________________________________________________________
Наказом від 15.01.2020 р. №20-ОП головного інженера Дмитрука О.М, призначено

особою, яка затверджує наряди-допуски._____________
Наказом №1/1-ОП по підприємству від 24 січня 2020 року створено службу з охорони 

праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Лісного В.В. 
Також на підприємстві (наказ про розробку,затвердження та введеня в дію №3/1 ОП
від 08.01.2020 р. ) розроблені, затверджені та введені в дію:__________________________
Положення про службу охорони праиі._____________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань



охорони пращ;
Положення про комісію з питань охорони праці
Положення про систему управління охороною праці;
Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві;____________________________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці;________________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про розробку , затвердження та введеня в дію 

№3/1 ОП від 08.01.2020 р.), в тому числі:
№8 Інструкція з охорони праці при виконані робіь на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів;
№9 Інструкція з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт;
№10 Інструкція з охорони праці при роботі з слюсарним інструментом,
№1 Інструкція з охорони праці надання (домедичної) допомоги постраждалим при 
нещасних випадках,
№12 Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом та 
пристроями;
№15 Інструкція з охорони праці при роботі в діючих електроустановках;
№ 16 Інструкція з охорони праці для електрозварювальника;
N° 18 Інструкція з охорони праці для електромонтера.
______ Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань ОП;
Жжурнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці;
Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань ОП;
Журнал реєстрації інструкЗій з ОП.;
Журнал видачі інструкцій з ОП;
Журнал іспитів СІЗ;
Журнал видачі СІЗ.
Працівники підприємства , що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять 

медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з "Порядком 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій ”, затвердженим наказом МОЗ 
України від 21.05.2007 №246.

На підприємстві розроблені та впроваджені “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, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки: 
Тихонов О.В.,Косеє Д.О., Сєдов С.С. Мельниченко В. М, Кравець М.М., Коваленко Р. М, 
пройшли навчання за професією ^люсао будівельний в ТОВ «УК» «Дніпробуд», витяг з 
прот. № 45 від 17.0ІҐ20ІГ
Косеє Д.О., Сєдов С С пройшли навчання офесією стропальник в ТОВ «УК»
«Дніпробуд». витяг з прот.№ 45 від 7.0
Мельниченко В. М., Кравець М.М пройшли навчання за професією верхдлаз в ТОВ «УК» 
«Дніпробуд».витяг з прот. № 45 від 17.01.^0І9~Хр.,пройшли навчання за професією 
бетоняр в НВЦ «Професійна безпека», витяг з протоколу № 101 від 22 листопаду 2019 р..

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 № 09/1 від
15.01.2020 р.), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (III група з електробезпеки до і 1000 В) (№15/1 від
21.01.2020 р.);НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (№15/1 від 21.01.2020 р. ННПАОП 0.00-1.15-07 Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (№12/1 від 21.01.2020 р.).



Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у КЗ 
«Міська лікарня №1».___________________________________________________________

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладнання: інструменти електромонтера с ізолеванимі ручками, інструменти слюсарні, 
кутові шліфувальні машинки РеІУАЬТ РІУЕ4579, Пріль ВР8СН СВМ б КЕ, риштування 
стоїчні алюмінієві.драбини 3-хсекиійні розкладні (акт випробування від 29.01.2020 р.), на 
які є в наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з
експлуатації), __________________________________________________________
СИЗ: пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі, 
страхувальні, опорні та допоміжні канати, уловлювачі з вертикальними канатами, фал 
запобіжний 1ФК, сітки захисні, стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, 
страхувальні, опорні та допоміжні канати (акт випробування від 29.01.2020 р. ), 
уловлювачі з вертикальними канатами, запобіжні Вархолазні пристрої ПВУ-2 (акт 
випробування від 12.12.2020 р.), страхувальні системи, захисні каски, захисні костюми, 
пояси лямкові комбіновані ПЛК-3 в комплекті зі стропом Жосовим (акт випробування від 
12.01. 2020 р), протівогаз ПШ-9, газоаналізатрпна лампа. Усе обладнання та 313 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з
проведенням технічного обслуговування, ремонту,_____експлуатаційних____ випробувань
відповідно до вимог Законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом № 
15-ОП від 15.01.20 р. створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого 
устаткування , що використовуються під час виконання робіт на висоті.

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18, 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спеивзуттям та засобами 
індивідуального захисту ( костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці оМ Іміс.), 
каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (дг зносу), 
взимку додатково: куртка утеплена (на Збміс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник 
утеплений (на 24 міс.), які були придбані у квітні 2020 року. Ведеться Журнал видачі і 
повернення спецодягу, спеивзуття 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 небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ 
від 26.10.2011 р. № 1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою»; 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 охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимсД стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; 
НПАОП 0.00-7 17-Іу «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засоЖД 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 40.1-1.01-01 
«Правила експлуатації* електрозахисних засобів»; «Правила улаштування
електроустановок»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» та інш. Нормативно-правовії акти в друкованому вигляді знаходяться у 
вільному доступі в кабінеті охорони праці
При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларується в наявності: комплект 
слюсарних інструментів. Дриль ВозсН СВМ б КЕ, шліфувальні машинки РеІУАЬТ 
РІУЕ4579, акумуляторний шурупокрут Возск С8К 10,8 У-2-ЬІ кутова іиліфмашина В о.чек



СІУ8 10,8-76 У-ЕС, риштування стоїчні алюмінієві, вишки-тури на домкратах с колесами, 
драбини 3-хсекиійні розкладні та інші.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони прані, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
п охрррни праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 

ературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- правові акти з 
регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих

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

Ю.А Шевляков(ініціали та прізвище)
0 ) 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ЗА гуЗґ! 20 р.
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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.”.
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