
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДНІПРОРЕМБУД"______________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Михайла Г рушевського, будинок 3-Б,
приміщення 5: 13431730; Федоров Роман Вікторович, +38(067)-565-44-60__________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_________________________________ телефакс відсутній, drb@dprembud.com_________________
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;

на об’єктах замовників на території України 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 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 28.09.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Федоров Роман Вікторович_________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

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:

Зварювальні роботи.
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій.
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти. 
Роботи верхолазні 
Газополум’яні роботи.
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

mailto:drb@dprembud.com


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 підвищений ризик винекнення травм 1, 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівля -1, (за адресою - 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Михайла
Грушевського, будинок 3-Б, приміщення 5 договір оренди №6039/5 від 08.08.2020._________

Орендодавець: ТОВ «Центр нерухомості «ДОМ-Х»__________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки -  директор Федоров Роман Вікторович, інженер з охорони праці 
Денисенко Марина Петрівна, Коваленко Віталій Анатолійович - виконроб, загальний курс з 
охорони праці та спеціальне навчання пройдено в Товаристві з обмеженою відповідальністю 
«Навчальний центр «Аверс», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області, про що свідчать видані посвідчення встановленого зразка та витяги з 
протоколів, а саме:
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті протокол № 96
20 від 10.09.2020 року
НПАОП 0.00-1.71-13______Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
протокол № 96-20 від 10.09.2020 року
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів протокол № 99-20 
від 10.09.2020 року
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під 
тиском протокол № 101-20 від 10.09.2020 року.
Загальний курс охорони праці протокол № 95-20 від 10.09.2020 року.
НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві» протокол № 99-20 від 10.09.2020 року.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), Правила улаштування електроустановок 
(ПУЕ), Правила експлуатації електрозахисних засобів комісія з перевірки знань за участю 
представника Держпраці у Запорізькій області та представника управління 
Держенергонагляду у Запорізькій області протокол 10.09.2020 року.
Відповідальною особою за безепечне виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки 
(зварювальні роботи, роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)., земляні роботи, 
що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи 
під водою, обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, роботи в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти, роботи 
верхолазні, газополум’яні роботи, зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх 
аварійних частин.) -  призначено наказом від 01.09.2020 року № 10 виконроба Коваленко
Віталія Анатолійовича________________________________________________________________________

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

Служба з питань охорони праці створена наказом від 01.09.2020 № ОП-2 та функціонує 
відповідно до положення, затвердженого наказом керівника від 01.09.2020 №ОП-4. Управління 
службою покладено на інженера з охорони праці Денисенко Марину Петрівну.
Наказом по підприємству від 01.09.2020 № ОП-3 затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт, необхідні для проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці:



Інструкція з охорони праці № 1при виконанні робіт на висоті та верхолазних робіт;
Інструкція з охорони праці № 2 при проведенні зварювальних робіт;
Інструкція з охорони праці № 3 при роботі з електроінструментом;
Інструкція з охорони праці № 4 при виконанні земляних робіт
Інструкція з охорони праці № 5 при наданні першой долікарняної допомоги
Інструкція з охорони праці № 6 для зварника
Інструкція з охорни праці № 7 для монтажника
Інструкція з охорони праці № 8 при проведенні будівельних робіт
Інструкція з охорони праці № 12 при обстеженні, ремонті і чищенні димарів, повітропроводів 
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці_____

Працівники підприємства своєчасно проходять навчання та інструктажі з питань охорони 
праці.
Також на підприємстві розроблені:
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження від 01.09.2020 №ОП-4)
 - Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження від 01.09.2020
№ОП-6).
 - Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ про затвердження від 01.09.2020 №ОП-7);
 - Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про затвердження від
01.09.2020 №ОП-8).
 - Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
01.09.2020 №ОП-9).
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
01.09.2020 №ОП-10)___________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
Працівники підприємства, які виконують заявлені, роботи підвищеної небезпеки:
Федоров Віктор Павлович -  електрик, кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ «Навчальний 
центр Аверс» від 01.09.2020 року № 22-20
Чернопольський Денис Олександрович -  монтажник сталевих та з/б конструкцій 
кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ «Навчальний центр Аверс» від 01.09.2020 року № 23
20.
Ларченков Вячеслав Ремович -  газоелектрозварник, кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ 
«Навчальний центр Аверс» від 01.09.2020 року № 24-20
Хіміч Юрій Вікторович -  монтажник будівельний, кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ 
«Навчальний центр Аверс» від 01.09.2020 року № 25-20
Сагайдак Віталій Володимирович -  бетоняр, кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ 
«Навчальний центр Аверс» від 01.09.2020 року № 26-20
Коробкін Олександр Г еннадійович -  стропальник, кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ 
«Навчальний центр Аверс» від 01.09.2020 року № 27-20
Соловйов Олександр Анатолійович -  монтажник-сантехник, кваліфікаційне посвідчення 
видане ТОВ «Навчальний центр Аверс» від 01.09.2020 року № 30-20 
Покатілов Даніл Євгнійович -  землекоп, кваліфікаційне посвідчення видане ТОВ 
«Навчальний центр Аверс» від 01.09.2020 року № 35-20
Лупандін Олег Анатолійович -  машиніст екскаватора, посвідчення видане навчально- 
курсовим центром «Моноліт» № 10745 від 10.09.2013 року.
Працівники, які виконують заявлені роботи пройшли спеціальне навчання з питань охорони 
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 №1 від 25.09.2020) ПБЕЕС, ПТЕЕС, 
ППБУ, (ІІІ група з електробезпеки до і вище1000 В протокол №2 від 25.09.2020.);НПАРП 0.00
1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями протокол №7-20 
від 25.09.2020.); НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті



(протокол №9-20 від 25.09.2020р.). НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час 
зварювання металів(протокол №1-20 від 25.09.2020р.). НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском протокол № 2-20 від 25.09.2020
року
Експлуатаційна документація (паспорти, сертифікати, протоколи випробувань) в наявності.
 - паспорт кутової шліфмашинки Макіта СА6021 , зав № 28153, рік виготовлення 2014;
 - паспорт на дриль ударну Ю-5001, зав № 24123, рік виготовлення 2015, країна виробник
Україна;
- паспорт на перфоратор Макіта, рік виготовлення 2019.
В залежності від замовлень залучається орандована техніка на договірних засадах.
В наявності орендований екскаватор CATERPILLAR 330. Договір оренди з ТОВ «Шелдор» від 
01.09.2020року.
Працівники при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки застосовують засоби 
індивідуального захисту
 - Пояс запобіжний ROCK empire, (інв. №5), заряджений подвійним регульованим стропом
з амортизатором -  капроновий канат, та стропом капронова стрічка, у виконанні з малим та 
великим карабінами -  1 од. (акт випробування від 03.02.2020)
 - Пояс запобіжний URBAN (інв.№4), заряджені подвійним регульованим стропом -
капроновий канат з амортизатором у виконанні з малим та великим карабінами -  1од. (акт 
випробування від 03.02.2020)
 - діелектричні засоби захисту (рукавиці, боти, тощо), засоби захисту органів зору та
дихання.
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, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту ( костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на 1міс.), каска 
захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку 
додатково: куртка утеплена (на 36міс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.), 
які були придбані у квітні 2019 року. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
Працівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям в повному обсязі_________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Нормативно-правова база та нормативні акти, які використовуються на підприємстві:
ЗУ №229-IV від 21.11.2002 року 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.
НПАОП 0.00-4.15-98_____ Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
НПАОП 0.00-7.17-18_____ Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
НПАОП 0.00-6.03-93_____ Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних
актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
НПАОП 0.00-7.11-12_____ Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників.
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;
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють 
під тиском.
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. € необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регу лярно 
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань. Матеріально-технічна база 
навчально-методичного забезпечення (плакати, стенди, кабінет з охорони праці) в наявності

Р.В.Федоров
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована'^журїїшті обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  2 0 ^ р .  № ______.

та відповідає вимогам

30.09.2020р

питань охорони праці та промислової безпеки.
бази навчально-методичного забезпечення)

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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