
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ________
«АЛІВ БУД»_____________________________________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

Україна, 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Кедріна Дмитра, будинок 51 А, код 
Є Д РП О У -40713608_______________________________________________________________________

м ісцезнаходження, код згідно з ЄДРП О У ,
_________________________ директор Тимчук Олексій Володимирович _____________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

________ ________________ _ +380983587776, lookasl987@gmail.com ______________________
номер телеф ону, 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 телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти

__________ на об'єктах замовника на території України та згідно 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;________ договір відсутній__________

(найменування страхової компанії, 

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «АЛІВ БУД»
страхування не проводиться, тому що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки._________________

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 25.10.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я,__________________________ Тимчук Олексій Володимирович___________________________
(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;
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_________________________________________
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; ______________________________________________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти;

(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
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експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
кількість робочих місць: 19. в тому числі тих, на яких існує підвищений_________________________

кількість робочих місць, в тому числі тих,
ризик виникнення травм: 11 ____________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
Офісні та виробничі приміщення знаходяться за адресою: Україна, 49008, Дніпропетровська обл., 
місто Дніпро, вул. Кедріна Дмитра, будинок 51А______________________________________________

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

Інші відомості Директор Тимчук О.В.. головний інженер Таран I.A.. майстер (інженер з ОП) Шейко 
І.І. пройшли навчання у ТОВ «УК «СЕФЕТІ» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці», «ГІро 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». «Про обєкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Витяг з протоколу № 428
від 21.10.2020 року.____________________________________________________________________

Директор Тимчук О.В., головний інженер Таран I.A.. майстер (інженер з ОШ Шейко І.І. 
пройшли навчання у ТОВ «УК «СЕФЕТІ» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під
час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу № 447 від 23.10.2020 р о к у .______________________

Директор Тимчук О.В.. головний інженер Таран I.A.. майстер (інженер з ОП) Шейко І.І. 
пройшли навчання у ТОВ «АНІ «ЕКСПЕРТ» та перевірку знань в комісії Головного управління 
ДСНС у Дніпропетровській області згідно з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств.
установ та організацій. Витяг з протоколу № 8 від 06.03.2020 року._____________________________

Директор Тимчук О.В., головний інженер Таран I.A.. майстер (інженер з ОП) Шейко І.І. 
пройшли навчання у ТОВ «УК «СЕФЕТІ» та перевірку знань в комісії І оловного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під
час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з протоколу № 446 від 23.10.2020 року._________

Директор Тимчук О.В.. головний інженер Таран I.A.. майстер (інженер з ОП) Шейко І.І. 
пройшли навчання у ТОВ «УК «СЕФЕТІ» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві». Витяг з протоколу №
33 від 24.02.2020 року.____________________________________________________________________

Директор Тимчук О.В.. головний інженер Таран I.A.. майстер (інженер з ОП) Шейко І.І. 
пройшли навчання у ТОВ «УК «СЕФЕТІ» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». «Правил охорони 
електричних мереж» (ПОЕМ). НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (IV та V група з
електробезпеки, до та вище 1000 В). Витяг з протоколу № 52 від 27.02.2020 року.______ ;__________

Директор Тимчук О.В., головний інженер Таран I.A.. майстер (інженер з ОП) Шейко І.І. 
пройшли навчання в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 
0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті». Витяг з протоколу № 810 від
02.07.2020 р._________ •_____________ __________________т____________________________________

Наказом № Ю-ОТ від 01.10.2020 року призначено відповідальною особою за електробезпеку, 
за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства й пожежну безпеку на
підприємстві -  головного інженера Тарана I.A._______________________________________________

Наказом № 09-QT від 01.10.2020 року призначено відповідальними особами за безпечне 
виконання робіт на висоті понад 1.3 метра головного інженера Тарана I.A._______________________



Наказом № 13-ОТ від 01.10.2020 року призначено відповідальними особами за роботи в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі -
головного інженера Тарана I.A.__________

Наказом № 05-ОТ від 01.10.2020 року, на підприємстві затверджено перелік осіб, які мають 
право видавати наряди-допуски. розпорядження, бути керівниками робіт, допускачами.
наглядачами, членами бригади._________ ~ ____________________________________________

Наказом № 08-QT від 01.10.2020 року головного інженера Тарана I.A. призначено 
відповідальною особою за проведення земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри
або в зоні розташування підземних комунікацій.____________________________________________

Наказом № 07-QT від 01.10.2020 року головного інженера Тарана I.A. призначено 
відповідальною особою за проведення робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в
зонах дії струму високої частоти._________

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

Наказом № 01-ОТ від 01.10.2020 року функції служби охорони праці покладено на майстра 
(інженер з ОП) Шейка І.І. та покладено на нього обов'язки відповідальної особи за стан охорони 
праці (Наказ № 02-QT від 01.10.2020 року), переглянуто та затверджено положення про систему 
управління охороною праці та положення про службу охорони праці, положення про проведення 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці (Наказ № 03-QT від 01.10.2020 року)._________

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 04-QT віл 01.10.2020 року, на виконання вимог Закону України «Про охорону 
праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці», на підприємстві переглянуто та затверджено комісію з перевірки
знань працівників з питань охорони праці у складі:______________________________________
__ 1 олова комісії: Директор - Тим ч у к  ().В.;______________________________________________ _

Члени комісії: -  Головний інженер -  Таран I.A.;____________________________________ _ _
___________________-  Майстер (інженер з ОП) Шейко І.І.___________________________________

В товаристві розроблено й затверджено наказом № 17-ОТ від 01.10.2020 року перелік робіт _
підвищеної небезпеки._____________________________________________________________________

Робітники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних
закладах, на навчальних курсах та попередньому місці роботи:_______________________________ _

Електромонтажник Кузміних В.Л пройшов навчання у ТОВ «УК ДНІПРОБУД» за професією
«Електромнтажник 5 розряду». Витяг з протоколу № 960 від 07.09.2020 року.____________________

Робітники Щуров О.В. здобув професію на курсах КП «Навчально виробничий центр» 
Дніпропетровської обласної ради «Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування». Посвідчення № 011658 від 16.12.2019 року.______________________________
_____Машиніст навантажувача Абромчук І.П. пройшов навчання у НВЦ «Професійна безпека» за
професією «Водій екскаватора 3 розряду». Витяг з протоколу № 106 від 15.09.2020 року.
Посвідчення № 10/09-26._________________________ ________________________________________
_____Машиніст екскаватора Степаненко П.О. пройшов навчання у ДП «ЗУКК» за професією
«Водій навантажувача 3 розряду». Витяг з протоколу № 2038 від 29.10.2020 р. Посвідчення № 8907.
____ Працівники Степаненко П.О.. Абромчук І.П., Щуров О.В.. Кузміних B.JT. пройшли навчання у
ТОВ «УК «СЕФЕТІ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правил улаштування електроустановок» (ЛУЕ), НПАОП 40.1- 
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правил охорони електричних мереж» 
(ПОЕМ), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок». 1ТАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» (IV група з електробезпеки, до 1000 В). Витяг з
протоколу № 452 від 27.09.2020 року._______________________________________________________
____ Працівники Степаненко ГІ.О.. Абромчук І.П.. Щуров О.В.. Кузміних В.Л. пройшли навчання у
ТОВ «УК «СЕФЕТІ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці v



Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями». Витяг з протоколу № 446 від 23.10.2020 року.___________________

Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства з питань охорони 
праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніці безпеки, 
електробезпеки та пожежної безпеки. Правил охорони праці під час експлуатації відповідного 
обладнання в обсязі виконуваних робіт (протоколи № 1/20 -  10/20 від 01.10.2020 року).

На підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та 
видами робіт (наказ № 15-ОТ від 01.10.2020 року). Інструкції по формі та змісту відповідають 
вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», а саме:_____

- № 1 Інструкція з охорони праці про вступний інструктаж:________________________________
- № 2 Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки;____________________________
- № 3 Інструкція з охорони праці під час надання першої медичної допомоги при нещасних 

випадках або захворюваннях;_____ __________________________________________________________
- № 4 Інструкція з охорони праці під час виконанні робіт на висоті;_________________________
- № 5 Інструкція з охорони праці при застосуванні драбин, риштувань, помостів, запобіжних 

поясів і страхувальних канатів;_____________________________________________________________
- № 6 Інструкція з охорони праці з ручними інструментами та пристроями;__________________
- № 7 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з ручними інструментами та________

пристроями;_____ _________________________________________________________________________
- № 8 Інструкція з охорони праці під час експлуатації ручного електрофікованого____________

інструменту;_____________________________________________________________________ ________
- № 11 Інструкція з охорони праці для машиніста;________________________________________
- № 12 Інструкція з охорони праці під виконання земляних робіт;__________________________
- № 15 Інструкція з охорони праці для електромонтажника;_______________________________
- № 13 Інструкція з охорони праці під час експлуатації електрообладнання та побутових______

електроприлад і в;__________________________________________________________________________
- № 14 Інструкція з охорони праці по загальним питанням з електробезпеки.________________
На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та

охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 
підприємстві, затверджений директором підприємства:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Журнал протоколів перевірки знань.
Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Журнал обліку засобів індивідуального захисту.
Журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту;
Журнал реєстрації протоколів випробувань діелектричних засобів захисту;
Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків;
Журнал перевірки знань з питань охорони праці у персоналу з групою по електробезпеці.

____ Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях._______________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на все обладнання, 
прилади, а саме: Екскаватор ДСВ ЗСХ (ТО 15.10.2020 року), розподільні пристрої напругою понад 
1000 В. монтажні пояси, пояси запобіжні лямочні. зачіпи тросові, карабіни сталеві, несучі і 
страхувальні канати, та засоби індивідуального захисту, які використовуються при виконанні 
заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з 
користування (монтажні пояси; покажчик напруги та інш.). Обладнання знаходиться в справному
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стані,___________________ що___________________ підтверджено___________________ відповідними
документами.____________________________________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», працівники 
Товариства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом; комбінезон, 
боти шкіряні, рукавиці комбіновані, респіратор газопилозахисний, окуляри захисні, спецвзуттям, 
зварювальний щиток із захисним світлофільтром, ізолювальна штанга (оперативна або 
універсальна), покажчик напруги, ізолювальні кліщі, переносні заземлення, захисні каски, захисні 
огородження, плакати і знаки безпеки (переносні), захисні окуляри, індивідуальні екранувальні 
комплекти одягу, екранувальні пристрої, огороджувальні пристрої, плакати і знаки безпеки та 
іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 
27.08.2008 р. Укладено договір на проведення випробувань електроінструменту та 313 з ТОВ 
«Запорізьке пусконалогоджувальне підприємство -  461» (Договір № 563 від 30.09.2020 року).

Наказом № 14-ОТ від 01.10.2020 року створено комісію з перевірки, організації періодичних 
випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність
вимогам нормативно-технічної документації. __________________________________________ _

засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених 

робіт, а саме:_______________________________ ____________________________________________ _
• № 2694-ХІІ. 14.10.1992 року Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та____________

доповненнями);__________________________ ______________________________________________
• Постанова КМ України від-26.10.2011 року № 1107 Про затвердження «Порядку видачі_____

дозволів»;____________________________________ ________________________________ ,__________
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями);___________________________

• ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві. Основні положення»;____________________________________

• НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»;_____________________________________________________________________________
____ ♦ НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних
будівельних майданчиках».________________ ________________________________________________

» НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання___________
виробничого обладнання працівниками»;______________________________________________

• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;__________
• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
• НПАОП 28.524.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;______________
• НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки_____

знань з питань охорони праці»;__________________ _________________________________________ _
• НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;____________________
• НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з 

охорони праці, що діють на підприємстві»;________ _________________________________________ __
• НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»;____________________________________

____ » НАПБ А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;____________________________
• НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;________________
• НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;____________________
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;______

____ • НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок»;_____________________________ ______________ ________________ _________________

• Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці № 263/121 від 23.09.1994 року «Про 
затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі»;_____________________________ ,

-----



* Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007 року № 246, зареєстрований в Міністерстві_____
юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.__________________________________________

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві в наявності: Екскаватор JCB ЗСХ . 
ТОВ ТД «АЛЬФАТЕХ» виконує технічне обслуговування і ремонт спеціальної техніки (Договір № 
321/09 ТО/ПО на технічне обслуговування і ремонт спеціальної техніки від 14.09.2020 р.). ПП 
«ТЕХНОСЕРВІСІНФОРМ» надає послуги з технічного обслуговування і ремонту транспортних
засобів (Договір № 200609 від 17.06.2020 р . ) . _____________________________________________

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, 
технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з 
охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення 
інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов 
і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні 
виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них 
тощо. Є в наявність бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з 
охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та 
довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом 
№ 19-ОТ від 01.10.2020 року інженера з охорони праці призначено відповідальною особою за
організацію роботи кабінету охорони праці. __________________________________________

Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають 
вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 20-QT від 01.10.2020 року інженера з 
охорони праці призначено відповідальною особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, 
перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці та навчально-методичне 
забезпечення.
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ової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.В. Тимчук 
(ініціали та прізвище)

10 року

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці

/ /  2О троку  N ______________________ .

Примітки: 1. Фізична особа  - підприємець своїм підписом надає згоду  на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ 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.
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