
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з 
питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ИНВЕСТ БУД»______________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної

49051, Україна, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.9Д______________________________
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 40910534___________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

директор Бондарь Олександр Михайлович_____________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

067-779-22-20; іпу.ЬисІІУпісІУО@икг.пе1__________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я 
та по батькові, серія і номер ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки 
податків номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти,

Роботи виконуються на території м. Дніпро, та Дніпропетровської області, згідно 
договорів підряду____________________________________________________________
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
_____________________22 липня 2020 року________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Бондарь Олександр Михайлович_____________________________________

(призвіще, імя 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:

1. Вантажопідіймальних кранів, які належать або арендовані замовником; с2

2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.___________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 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,

17 робочих місць, з них 6 на яких існує виникнення травм_____________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі та приміщення замовника робіт_______________________________________
будівель і споруд(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості Бондарь Олександр Михайлович, пройшов навчання в 
Навчально-виробничому центрі «Професійна безпека» та перевірку знань 
Загального курсу з питань охорони праці в комісії, що створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області Наказ №1393 від 26.05.2017р., 
та змінами до наказу згідно наказу №1655 від 24.07.2017р. (витяг з протоколу № 142- 
7-18 від 03.07.2018р.), «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил пожежної безпеки» в комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці V Дніпропетровській області Наказ №186 від 06.092019р. 
(витяг з протоколу № 202 від 04.11.2019р.) (IV група з електробезпеки, до і 
вищеІОООВ), «Правил пожежної безпеки в Україні згідно наказу МВС України 
№1417від30.12.2014р.», Наказ №101 від 01.06.2017 р. витяг з протоколу №180 від 
27.04.2018р. «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в 
комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області Наказ № 186 від 06.09.2019р. (витяг з протоколу № 196 від 
16.10.2019р.) «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
НПАОП 0.00-1.75 в комісії, що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області Наказ № 68 від 21.03.2018р. (витяг з 
протоколу № 162 від 14.08.2018.), «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 06.02.2019 № 2/15.________

ілсііко Максим Георгійович комерційний директор, за сумісництвом 
покладено виконувати функції охорони праці, пройшов навчання в ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН»  та перевірку знань Загального курсу з питань 
охорони праці в комісії, що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області Наказ № 58 від 04.03.2019р. (витяг з 
протоколу № 121/4.5/2019 від 20.05.2019р.), «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки» в комісії, що створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ №186 
від 06.092019р. (витяг з протоколу № 202 від 04.11.2019р.) (V група з електробезпеки, 
до і вищеІОООВ), «Правил охорони праці під час експлуатаціївантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в 
комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській праці області Наказ № 68 від 21.03.2018р. (витяг з протоколу № 
183 від 17.07.2018р.), «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 в комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ № 68 від 
21.03.2018р. (витяг з протоколу №210 від 18.09.2018р.), «Правила охорони праці під



час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу №185-19 від 
01.11.19 р.)

Майстер зміни Колодяженський Сергій Миколайович, уповноважений 
представник трудового колективу пройшов навчання ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань Загального курсу з питань охорони праці в комісії, що створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Наказ 
№ 186 від 06.09.2019р. (витяг з протоколу № 116-1 від 14.09.2020р.), «Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 в комісії, що створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ 
№ 186 від 06.09.2019р. (витяг з протоколу №114 від 11.09.2020р.), «Правил охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75 в комісії, що 
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області Наказ № 186 від 06.09.2019р. (витяг з протоколу № 115 від 11.09.2020р.), 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» в комісії, 
що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській праці області Наказ №186 від 06.092019р. (витяг з протоколу № 
117 від 15.09.2020р.) (III група з електробезпеки, до і вніцеЮООВ), «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол перевірки 
знань №10/81 від 26.10.2018).

________ Майстер зміни Волик Сергій Борисович, пройшов навчання в ТОВ
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ Л А Й Н » та перевірку знань Загального курсу з 
питань охорони прані в комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці V Дніпропетровській праці області Наказ № 68 від 
21.03.2018р. (витяг з протоколу №171 від 09.07.2018р.), «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 в комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ № 166-2 від 
27.08.2019р. (витяг з протоколу №123 від 27.08.2019р.). Пройшов навчання в ТОВ 
«УК «СПЕКТР», та отримав кваліфікацію машиніст крану ІУ-го розряду. 
Посвідчення №01281 протокол №153 від 27 серпня 2019 року. Пройшов навчання в 
ТОВ «УК «СПЕКТР», та отримав кваліфікацію стропальник ІІ-го розряду. 
Посвідчення №01572 протокол №187 від 14 листопада 2019 року.

На підприємстві регулярно переглядаються накази та розпорядження стосовно 
питань охорони праці. Наказом по підприємству № 3-ОП від 25.05.2020р. створена 
служба з питань охорони праці. Виконання функцій служби охорони праці цим же 
наказом покладено на комерційного директора Іленка Максима Георгійовича. 
Переглянуте та затверджене наказом №4-ОП від 29.05.2020р. «Положення про
службу охорони праці»________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці наказ 
№ 6-ОП від 29.05.2020р. Голова комісії директор Бондарь Олександр Михайлович, та



члени комісії: комерційний директор Іленко Максим Георгійович, представник 
трудового колективу, майстер зміни Колодяженський Сергій Миколайович

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію, проходять навчання, 
перевірку знань з питань охорони праці та відповідні інструктажі з питань охорони 
прані згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»_____________

Наказом «Про організацію безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів і 
машин» №7-ОП від 30.07.2020р. призначено відповідальних:

1. Майстра зміни Коладяженського Сергія Миколайовича, та майстра 
зміни Волика Сергія Борисовича —за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами і машинами, змінними пристроями і 
тарою, та за облік і проведення періодичних оглядів змінних 
вантажопідіймальних пристроїв и тари;

Наказом «Про організацію проведення безпечної роботи на висоті понад 1,3 метра» 
№8-ОП від 30.07,2020р. призначено відповідальних:

1. Майстра зміни Коладяженського Сергія Миколайовича, та майстра зміни 
Волика Сергія Борисовича.

Перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві переглянуті та затверджені 
наказом № 4-ОП від 01.06.2020р. Наказом № 5-ОП від 12.06.2020 р.
перезатвердженні, та введені в дію на підприємстві інструкції з охорони праці, які 
знаходяться на кутках з охорони праці та у відповідальних за проведення 
інструктажів: № 5 -Інструкція з охорони праці для машиніста мостового крану: № 6- 
Інструкція з охорони праці для стропальника; №7-Інструкція при порядку огляду 
змінних вантажозахолювальних пристроїв, строп і тари, методи визначення їх 
придатності до роботи; № 8 -Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на 
висоті понад 1,3 метра._________________________________________________________

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію. Навчання та перевірка 
знань з питань охорони праці проводиться відповідно до вимог «Положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», яке 
переглянуте та введене на підприємстві в дію наказом №6-ОП від 12.06.2020р., а 
саме:

1. Сібільов Дмитро Дмитрович - пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський 
навчально курсовий комбінат «МОНОЛІТ» та отримав кваліфікацію машиніст 
крану ІУ-го розряду. Посвідчення №072251. Остання перевірка знань з питань 
охорони праці комісією ТОВ «ДНІПРОБУД», 28 січня 2020 р, протокол № 94. 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» в комісії, 
що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області Наказ №186 від 06.092019р. (витяг з протоколу № 181-1 
від 15.09.2020р.) (III група з електробезпеки, до 1000В)

2, Горяна Ірина Леонідівна -пройшла навчання в СПТУ №11, та отримавла 
кваліфікацію машиніст крану ІУ-го розряду. Посвідчення №1224/2640 Остання



перевірка знань з питань охорони праці комісією ТОВ «УК «СПЕКТР», 06.08.2020р. 
протокол №093-2. «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної 
безпеки» в комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області Наказ №186 від 06.092019р. (витяг з протоколу № 181-1 
від 15.09.2020р.) (НІ група з електробезпеки, до 1000В)

3. Пугач Вадим Олександрович - пройшов навчання на ПАТ «КОМІНМЕТ, та 
отримав кваліфікацію стропальника ІУ-го розряду. Посвідчення № 2 протокол № 60 
від Зілипня 2014 року. Остання перевірка знань з питань охорони праці комісією 
ТОВ «УК «СПЕКТР», протокол №093-2від 06.08.2020р. Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті. Протокол №45-20 від 26.06.2020 р.

4. Чорнойванов Станіслав Анатолійович - пройшов навчання в ВАТ 
«ІНТЕРПАЙП НТЗ», та отримав кваліфікацію стропальник НІ-го розряду. 
Посвідчення №589 протокол №141 від 23 грудня 2011 року. Остання перевірка 
знань з питань охорони праці комісією ТОВ «УК «СПЕКТР», протокол №093-2від 
06.08.2020р. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Протокол 
№45-20 від 26.06.2020 р.

5. Материнський Сергій Степанович - пройшов навчання в ТОВ «УК
«ДНІПРОБУД», та отримав кваліфікацію стропальник III -то розряду, посвідчення 
№ 2430 протокол №261 від 16 квітня 2015 року. Остання перевірка знань з питань 
охорони праці комісією ТОВ «УК «СПЕКТР», протокол №093-2від 06.08.2020р. 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Протокол №45-20 від
26.06.2020 р.

6. Коновалов Петро Володимирович - пройшов навчання в ТОВ «УК
«ДНІПРОБУД», та отримав кваліфікацію стропальник III -го розряду, посвідчення 
№ 8271 протокол №840 від 09 серпня 2018 року. Остання перевірка знань з питань 
охорони праці комісією ТОВ «УК «СПЕКТР», протокол №093-2від 06.08.2020р. 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Протокол №45-20 від
26.06.2020 р.

З робітниками підприємства проводяться відповідні інструктажі з охорони 
праці, що підтверджуються відмітками записами в журналах. На підприємстві 
ведуться наступні журнали:

1. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
2. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з 

відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 
інструктажів;

3. Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної 
безпеки та дій у надзвичайних ситуацціях;

4. Журнал обліку реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
5. Журнал обліку видачі інструкцій з питань охорони праці;
6. Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці;
7. Журнал протоколів перевірки знань;



/
8. Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту і 

допоміжного обладнання до нього;
9. Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту;
10. Журнал обліку вантажопідйомних механізмів;
11. Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв;
12. Журнал періодичного огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв;
13. Вахтовий журнал машиніста мостового, козлового кранів
14. Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

Інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі на 
те, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки_______________

експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному 
обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоровя при викорнстуванні працівниками засобів індивідуального захисту». 
Наказом № 9-ОП від 04.09.2020року на підприємстві створена комісія з приймання і 
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходить на підприємство на 
відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту 
використовуються за призначенням, зберігаються технічно справному стані
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника.________

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, Підприємство має навчально- 
методичне для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони 
праці в повному обсязі.

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, метою якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганди безпечних умов праці та профілактики аварій, виробничого 
травматизіуто? 
вимога знодавез
нормативно-й"

них захворювань. Матеріально-технічна база відповідає
з Охорони праці.

а мйтерйДіДю-технічної бази навчально-методичного забезпечення)тЖ
О.М. Бондарь

(ініціали та прізвище)


