
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: ________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТИЛЬ -БУД І К»___________________________ _ _ _ ______________

(для ю ридичної особи: найменування юридичної особи,

49007, м. Дніпро, вул. Підмогильного, буд. 5 Б, код згідно з ЄДРПО У  351 12357,________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРП О У ,

директор Ш уригін Ю рій Леонтійович, тел. 067 625 87 36_________________________
_____________ адреса електронної пош ти:_____________ stilbudk@amail.com _____________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону.

телефаксу, адреса електронної пошти; 

для ф ізичної 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 території України згідно укладених договорів підряду____________________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: згідно з додатком 1 «Порядку і 
правил проведення обов 'язкового  страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яка може буди заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні о б ’єкти та об 'єкти , господарська діяльність на 
яких може призвести до аварій екологічного і санітарно - епідеміологічного характеру» 
(Постанова КМ У № 1788 від 16.08.2002 року) ТОВ «СТИЛЬ -БУД 1 К» страхуванню не підлягає,
тому що воно не є о б ’єктом підвищеної небезпеки_______________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 14.09.2020_______
(дата проведення аудиту)

Я, Шуригін Юрій Леонтійович_____________________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи,

або ф ізичної 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:
зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин______________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки  

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження

які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу 

кількість робочих місць -  12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
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кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

- 1 1 ,  адміністративна будівля 1________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці на ТОВ «СТИЛЬ БУД 1 К» 
розроблені та введені в дію, посадові інструкціїї на керівників та посадових осіб, інструкції з 
охорони праці на професії та види робіт і інша нормативна документація з дотриманням вимог
законодавства_______України_______з_______охорони_______праці_______та_______з_______урахуванням
специфіки підприємства__________________________________________________________________________

Функції служби охорони праці наказом по підприємству покладені на директора Щуригіна 
Юрія Леонтійовича (наказ №  120917/ОП від 12.09.2017) відповідальною особою за безпечне 
виконання заявлених робіт наказом по підприємству від 17.08.2017 №17Р8-1-ОТ призначений 
директор з транспорту Кікоть Генадій Ростиславович.______________________________________________

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

_______ Наказом № 0908-1-ОТ від 09 вересня 2016 року, затверджено комісію з перевірки знань з
питань охорони праці по підприємству у складі: голова комісії -  директор Шуригін Юрій 
Леонтійович.. члени комісії: Кікоть Геннадій Ростиславович -  директор з транспорту та Щуриг іна 
Лілія Федорівна -  комерційний директор. Голова та члени комісії пройшли навчання в 
навчальному центрі з охорони праці Ф ОП Макаров Д. В. Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов 'язкове державне соціальне страхування», «Про о б ’єкти підвищеної 
небезпеки», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, що 
підтверджується протоколом перевірки знань ГУ Держпраці у Запорізькій обл. від 25.10.2018 року 
№  0510-180П .

Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці: директор з транспорту Кікоть 
Геннадій Ростиславович та комерційний директор Щ уригіна Лілія Федорівна пройшли навчання в 
навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д. В. з: Н П А О П  40.1 -  1.21 -  98 «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; Н П А О П  45.2 -  7.02 -  12 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН), НПАО П 0,00 -  1.62 -  12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області, що підтверджується протоколами перевірки знань від 23.10.2018
№ 3010/18Е. від 15.10.2018 № 1910-18. від 23.10.2018 №3010-18.___________________________________ 7

Водії, машиністи екскаваторів, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки. 
закінчили професійне навчання та мають відповідні посвідчення та свідоцтва, зокрема: машиніст 
екскаватора Земляний M.T. (атестат № 26 від 20.08.1976 р. Гірниче професійно -  технічне 
училище), маш иніст екскаватора Тропа ГІ.ГІ. (диплом ГІР № 21638958 від 30.06.2003 р. професійно 
-  технічне училище № 88). водій самоскиду DAF Ш нурко E. М. (диплом MT № 680774 від 
30.06.1988 р. Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. С. О. 
Патона).____________________________________________________________________________________________

Професійно -  кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні робіт підвищеної 
небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства праці та 
соціальної політики України від 29.12.2004 року № 336 (зі змінами) «Про затвердження Випуску 1 
«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Довідник 
кваліфікаційних характеристик професій працівників».____________________________________________

Водії, машиністи екскаваторів пройшли перевірку знань з питань охорони праці в комісії 
підприємства, що підтверджується про від протоколами перевірки знань №16/01 від 16.01.2018. 
№06/02 від 06.02.2018. №06/03 від 06.03.2018.______________________________________________________

Наказом директора підприємства від 11.05.2018 № 1Ю 5-1-ОТ переглянуті та затверджені 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці



підприємства; наказом директора підприємства від 10.05.2018 № 100518Ю П переглянуті та введені 
в дію програми навчання, інструктажів, перелік питань для перевірки знань з охорони праці та 
інструкції з охорони прані, зокрема: Інструкція з охорони праці №13 для слюсаря з ремонту 
автомобілів. Інструкція з охорони праці № 6 для водія самоскида. Інструкція з охорони праці №2 
для машиніста екскаватора. Інструкція з охорони праці №1 для водія вантажного автомобіля. 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 

питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з 
відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів. 
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці, журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 
Також на виконання вимог НПАО П 0.00 -  4.12 -  05. розроблені тематичні плани і програми 
навчання з питань охорони праці. Екзамени проводяться традиційними методами (білені). 
Працівникам підприємства організовано проведення інструктажів з питань охорони праці з 
записами в відповідних журналах.__________________________________________________________________

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спєцвзуттям та засобами індивідуального 
захисту відповідно до дію чих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні 
властивості (бавовняні комбінезони, чоботи, сигнальні жилети, та інше). При прийомі на роботу га 
в процесі трудової діяльності робітники проходять медичне обстеження, інформуються під 
особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій»._____________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Для забезпечення надійної і безпечної експлуатації машиии, які використовуються при 

виконанні заявлених робіт протягом встановленого терміну служби, укомплектовані 
експлуатаційними документами (паспорти, інструкції з користування. Ремонт техніки проводиться 
силами товариства).________________________________________________________________________________

Заявлені роботи виконуються за допомогою екскаваторів одноковшових (JCB ЗСХ. 
е к с к а в а т о р -  навантажувач. 2012 рік. Великобританія, держ. №51001 АЕ, JCB ЗСХ SITEM ASTER. 
екскаватор -  навантажувач. 2018 рік. Великобританія, держ.№ 52207 АЕ, JCB 4СХ SITEM ASTER. 
екскаватор -  навантажувач. 2018 рік. Великобританія, держ. № 21849 АІ. JCB ЗСХ. екскаватор -  
навантажувач. 2004 рік. Великобританія, держ.№ 52888 АЕ. HYUNDAI ROBEX 170W-7. 
екскаватор. 2007 рік, Корея. держ.№  Т 07263 АЕ. зареєстрований в ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області, автомобілів М АЗ (МАЗ 551605. самоскид. 2007 рік. Білорусь. держ.№  
АЕ 7521 ЕТ. МАЗ 551605. спеціалізований вантажний самоскид, 2008 рік, Білорусь. держ.№  АЕ 
5932 СК). автомобілів DAF (DAF 95 XF 380 вантажний сідловий тягач - Е ,  2001 рік. Нідерланди. 
держ.№  АЕ 1816 IB та CA RN EH L CFIKS/STH спеціалізований напівпричіп-самоскид -  Е. 1999 рік. 
Німеччина, держ. № А Е  7861 ХМ. DAF FT XF 105 спеціалізований вантажний -  спеціалізований 
сідловий тягач -  Е. 2010 рік, Нідерланди, держ. № А Е 0504 КА та LA N G EN D O RF SKA 24/28 
спеціалізований напівпричіп -  спеціалізований напівпричіп -  самоскид -  Е. 2006 рік. Німеччина, 
держ. №  АЕ 7862 ХМ, DAF XF 105.460 спеціалізований вантажний сідловий тягач -  Е. 2008 рік. 
Нідерланди, держ.№  АЕ 4070 ІМ та SCHM ITS SKI 24 спеціалізований напівпричіп -  
спеціалізований напівпричіп -  самоскид -  Е. 2009 рік. Нідерланди, держ.№  АЕ 0580 ХК, DAF XF 
105.410 спеціалізований вантажний- спеціалізований сідловий тягач -  Е, 2008 рік, Нідерланди, 
держ. №  АЕ 6766 IP та SC H W A R ZM U LLE R  HKS -  ЗЕ спеціалізований напівпричіп -  
спеціалізований напівпричіп -  самоскид -  Е. 2007 рік, Австрія, держ. № А Е  4312 ХК.______________

ТОВ «СТИЛЬ -  БУД 1 К» забезпечено нормативно - правовою документацією: Закон України 
« Про охорону праці», НП А О П  0.00 -  2.01 -  05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки». 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 -  6.03 -  93 
«Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що



/
діють на підприємстві. Н П А О П  0.00 — 7.11 — 12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників». НП А О П  0.00- 1.71- 13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 40.1 -  1.21 -  98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок». 
НАГ1Б А .01.001-2014 «П равила пожежної безпеки в Україні». Н П АО П 45.2-7.02 -12 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБ1П. НПАОП 0.00 
-  1.62 -  12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», що розповсюджуються на 
роботи підвищеної небезпеки, які декларуються.___________________________________________________

На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, до якого забезпечено вільний доступ 
працівників, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню 
працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, 
виробничого травматизму і професійних захворювань. К у т о к  з  охорони праці забезпечений 
посібниками, нормативно - правовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами тощо. 

нормативно-правової т^атеріально^їехніііЩ >ї бази навчально-методичного забезпечення)

2о 09

(п /дпис)

2 & £  р.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці &  20^г^>. №  _______ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду  на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.

ння Д ерж прац і ї 
зській області !
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