
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РЕМС-СТРОЙ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Троїцька, будинок 
15,офіс 1.

місцезнаходження,
______________________________ код ЄДРПОУ 37148935_________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
__________________ директор Махіня Максим Олександрович__________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
_____________(056) 375 70 80, remsstroy@gmail.com.dp.ua_________________

номер 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

на території України згідно оформлених договорів підряду
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 відсутній згідно додатку 1 до 
порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 
року у ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» страхування не проводиться, тому що 
підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
30.10.2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Махіня Максим Олександрович___________________________________
(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, 
устатковання підвищеної небезпеки: Ремонт гідротехнічних споруд; 
Виробництво піротехнічних виробів; 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; Обстеження, 
ремонт та чищення димарів, повітропроводів; Роботи верхолазні; Роботи 
в діючих електроустановках та в зонах дії струму високої частоти; 
Зварювальні____роботи;____ Роботи,____ що____виконуються____за____допомогою

mailto:remsstroy@gmail.com.dp.ua


механічних підіймачів та будівельних підйомників; Зведення, монтаж і
демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, 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: 16, в тому числі тих, на яких існує 

підвищений
кількість робочих МІСЦЬ, Б тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

ризик виникнення травм: 13_____________________________________
виникнення травм 

кількість будівель і споруд (приміщень),

виробничих
будівель і споруд (приміщень), 

об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1
(виробнича база за адресою: м. Дніпро, вулиця Троїцька, будинок 15
(підвальне приміщення ) .___________________________________________

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор ТОВ____ «РЕМС-СТРОЙ» Петренко С.Р. пройшов
перевірку знань Закону України «Про охорону праці», Кодексу Цивільного 
Захисту України, Правил пожежної безпеки, Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності», «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»,________ Наказу________«Про________затвердження________Порядку
медичних оглядів працівників певних категорій», з правил надання 
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших 
нормативно-правових актів у посадових осіб і спеціалістів підприємств, 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області (витяг з протоколу № 81-1012-20 від 23.10.2020 р.) 
після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА».

Наказом № 13 від 20.10.2020 р. у ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» створено комісію з
перевірки____знань____з____питань____охорони____праці____у____працівників
підприємства.________________

Голова комісії - директор Махіня М.О., як керівник підприємства і 
голова комісії з перевірки знань з питань охорони праці у підприємстві/ 
інженер з охорони праці Молчанова A.B., інженер-механік Ревенко О.В., 
як члени комісії з питань охорони праці на підприємстві, пройшли 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці», Кодексу Цивільного 
Захисту України, Правил пожежної безпеки, Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності», «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій», з правил надання домедичної 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та НПАОП 0.00- 1.57-12 
«Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших 
гідротехнічних споруд у водогосподарських системах», НПАОП 29.6-7.05-91 
Правила експлуатації підприємств з виготовлення порохів/ ракетного 
твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних засобів і сумішей, 
засобів ініціювання і виробів військової техніки на їх основі», НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»/ 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного



обладнання»,_____ НПАОП_____ 0.00-1.76-15_____«Правила_____ безпеки_____ систем
газопостачання», ДБН В 2.5-20:2018 Газопостачання, НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт», НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00- 
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної 
експлуатації ліфтів», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під 
час зварювання металів» у посадових осіб і спеціалістів підприємств 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області (витяг з протоколу № 81-1012-20 від 23.10.2020 р.) 
після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА».
_____Голова комісії - директор Махіня М.О. (V група з електробезпеки до
та понад 1000 В) та члени комісії з питань охорони праці на 
підприємстві: інженер з охорони праці Молчанова A.B. (IV група з 
електробезпеки до та понад 1000 В), інженер-механік Ревенко О.В. (V 
група з електробезпеки до та понад 1000 В пройшли перевірку знань НПАОП
40.1-1.21-98____«Правила____безпечної____експлуатації____електроустановок
споживачів», НПАОП 4 0.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 
(ПТЕЕС), Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) комісією, створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області 
та інспекції енергетичного нагляду України м. Києва(витяги з протоколів 
№ 81-0318EJ1-2 02 0, № 81 - 031 ВВЕЕН-2020 від 22.10.2020 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА».
_____Голова комісії - директор Махіня М.О., як керівник підприємства і
голова комісії з перевірки знань з питань охорони праці у підприємстві, 
інженер з охорони праці Молчанова A.B., інженер-механік Ревенко О.В., 
як члени комісії з питань охорони праці на підприємстві, пройшли 
перевірку знань НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» 
комісією, створеною на підставі наказу генерального директора ТОВ НВЦ 
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» № 02 від 02.01.2020 р. та листа Державної Служби 
України з надзвичайних ситуацій» № 03-6964/164 від 12.05.2015 р. (витяг 
з протоколу № 158-П від 23.10.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ
«НВЦ «Професійна Безпека».________________________________________________

Наказом № 11 від 20.10.2020 р. у ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» призначено 
відповідальних за справний стан й безпечну експлуатацію 
електрогосподарства та пожежну безпеку у підприємстві - інженера- 
механіка Ревенко О.В. (V група з електробезпеки до та понад 1000 В), у 
разі його відсутності обов'язки покладаються на директора Махіню М.О. 
(V група з електробезпеки до та понад 1000 В), які пройшли перевірку
знань____ НПАОП____ 40.1-1.21-98____ «Правила____ безпечної____ експлуатації
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації
електрозахисних_____ засобів»,______Правил_____ технічної_____ експлуатаці ї
електроустановок_____ споживачів_____ (ПТЕЕС) ,_____ Правил_____ улаштування
електроустановок (ПУЕ) комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області та інспекції енергетичного 
нагляду України м. Києва(витяги з протоколів № 81-0318ЕЛ-2020, № 81- 
0318ВЕЕН-2020 від 22.10.2020 р.); НАПВ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні» комісією, створеною на підставі наказу генерального 
директора ТОВ НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» № 02 від 02.01.2020 р. та листа 
Державної Служби України з надзвичайних ситуацій» № 03-6964/164 від
12.05.2015 р. (витяг з протоколу № 158-П від 23.10.2020 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА».
_____Наказом № 13/1 від 20.10.2020 р. призначено відповідальних за
безпечне виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд- інженера- 
механіка Ревенко О.В., у разі його відсутності обов'язки покладаються
на директора Махіню М.О., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00- 1.57-



12 «Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших
гідротехнічних споруд у водогосподарських системах» (витяг з протоколу 
№ 81-1012-20 від 23.10.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ 
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА».
____Наказом № 13/2 від 20.10.2020 р. призначено відповідальних за
безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра та за роботи 
верхолазні - інженера-механіка Ревенко О.В., у разі його відсутності 
обов'язки покладаються на директора Махіню М.О., які пройшли перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» (витяг з протоколу № 81-1012-20 від 23.10.2020 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА».

Наказом № 13/3 від 20,10,2020 р. призначено відповідальних за 
безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, 
топках, трубопроводах)-інженера-механіка Ревенко О.В., у разі його 
відсутності обов'язки покладаються на директора Махіню М.О., які 
пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НАПБ 
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (витяги з протоколів 
№ 81-1012-20 від 27.03.2020 р.; № 158-П від 23.10.2020 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека».
____Наказом № 13/4 від 20.10.2020 р. призначено відповідальних за
безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 
метри або в зоні розташування підземних комунікацій - інженера-механіка 
Ревенко О.В., у разі його відсутності обов'язки покладаються на 
директора Махіню М.О., які пройшли перевірку знань, НПАОП 45.2-7.02-12 
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, 
промислова безпека у будівництві» (витяг з протоколу № 81-1012-20 від
23.10.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА 
БЕЗПЕКА».

Наказом № 13/5 від 20.10.2020 р. призначено відповідальних за 
безпечне обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів- 
інженера-механіка Ревенко О.В., у разі його відсутності обов'язки 
покладаються на директора Махіню М.О., які пройшли перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила 
пожежної безпеки в Україні» (витяги з протоколів № 81-1012-20 від
27.03.2020 р.; № 158-П від 23.10.2020 р.) після проходження навчання у 
ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека».

Наказом № 13/6 від 20.10.2020 р. призначено відповідальних за 
безпечне виконання робіт в діючих електроустановках та в зонах дії 
струму високої частоти -інженера-механіка Ревенко О.В., у разі його 
відсутності обов'язки покладаються на директора Махіню М.О., які 
пройшли перевірку знань НПАОП 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», НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів», Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), Правил улаштування 
електроустановок (ПУЕ), (V група з електробезпеки до та понад 1000 
В);НАПБ А. 01. 001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (витяги з 
протоколів № 81-1012-20 від 27.03.2020 р.; № 81-0318ЕЛ-2020, № 81- 
0318ВЕЕН-2020 від 22.10.2020 р.; № 158-П від 23.10.2020 р.) після
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека».



Наказом № 13/7 від 20.10.2020 р. призначено відповідальних за
безпечне виконання зварювальних робіт - інженера-механіка Ревенко О.В., 
у разі його відсутності обов'язки покладаються на директора Махіню
М.О., які пройшли навчання____з вимог НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила
охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 4 0.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 4 0.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), 
Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), (У група з електробезпеки до 
та понад 1000 В);НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» (витяги з протоколів № 81-1012-20 від 27.03.2020 р.; № 81- 
0318EJ1-2 02 0, № 81 - 031 8ВЕЕН-2 02 0 від 22.10.2020 р.; № 158-П від
23.10.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпека».
____Наказом № 13/8 від 20.10.2020 р. призначено відповідальних за
безпечне виконання робіт за допомогою механічних підіймачів та 
будівельних підйомників - інженера-механіка Ревенко О.В., у разі його 
відсутності обов'язки покладаються на директора Махіню М.О., які 
пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і 
безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 81-1012- 
20 від 27.03.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпека».
______Наказом № 13/9 від 2 0.10.2020 р. призначено відповідальних за
безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, 
споруд, зміцнення їх аварійних частин - інженера-механіка Ревенко О.В., 
у разі його відсутності обов* язки покладаються на директора Махіню 
М.О., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 4 5.2-7.02-12 
ДБН А. 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, 
промислова безпека у будівництві» (витяг з протоколу № 81-1012-20 від
27.03.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпека».
_____Наказом № 13/10 від 20.10.2020 р. призначено відповідальних за
безпечне виконання робіт по виготовленню піротехнічних виробів 
інженера-механіка Ревенко О.В., у разі його відсутності обов'язки 
покладаються на директора Махіню М.О., які пройшли перевірку знань 
НПАОП 29.6-7.05-91 Правила експлуатації підприємств з виготовлення 
порохів, ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних 
засобів і сумішей, засобів ініціювання і виробів військової техніки на 
їх основі», (витяг з протоколу № 81-1012-20 від 27.03.2020 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека».

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

Наказом по підприємству № 1 від 20.10.2020 р. реорганізовано службу 
з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на інженера з 
охорони праці Молчанову A.B.

наявністю служби охорони праці,
Наказом № 8 від 20.10.2020 р. у підприємстві розроблені, затверджені 

та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної 
небезпеки та на професії, а саме; № 1 вступний інструктаж; № 2 про 
заходи пожежної безпеки; № 3 по наданню першої медичної допомоги при



нещасних випадках або захворюваннях, № 4 з охорони праці для муляра; №
5 для зварника ручного дугового зварювання; № 6 під час безпечного 
виконання робіт у діючих електроустановках напругою понад 1000 В; № 7 з 
безпечного обстеження, ремонту та чищення димарів, повітропроводів; №8 
під час експлуатації електрообладнання; № 9 при виконанні робіт 
верхолазних; № 10 при застосуванні драбин, риштувань, помостів, 
запобіжних поясів і страхувальних канатів; № 11 з охорони праці для 
електрозварника; № 12 під час виконання електрозварювальних робіт; № 12 
з охорони праці під час ремонту гідротехнічних споруд; № 13 з охорони 
праці для верхолаза; № 14 під час робіт в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах); № 15 під час виконання 
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій; № 16 з охорони праці для монтажника
з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; № 17 з охорони праці 
для машиніста екскаватора; №18 під час безпечного виконання робіт зі 
зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 
частин; №19 з безпечного виконання робіт, що виконуються за допомогою 
механічних підіймачів та будівельних підйомників; №20 з охорони праці 
для монтажника санітарно-технічних систем та устаткування; №21 з 
безпечного виконання робіт на висоті; №22 з охорони праці для машиніста 
автогідропідіймача; №23 з охорони праці для машиніста підіймача 
будівельного; №24 з охорони праці для пічника; № 25 з охорони праці для 
слюсаря-ремонтника; № 26 з охорони праці для електрика; № 27 з охорони 
праці для апаратник приготування сумішей у виробництві вибухових 
речовин; № 28 з охорони праці при виробництві піротехнічних виробів.

Робітники, які виконують роботи з ремонту гідротехнічних споруд - 
слюсарі-ремонтники Хлопчик О.І., Вульчин Ю.Р. пройшли перевірку знань 
відповідно до вимог НПАОП 0.00- 1.57-12 «Правила безпеки при 
експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у 
водогосподарських системах» комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 
81-999-20 від 23.10.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ 
«Професійна Безпека».

Робітники, які виконують роботи з ремонту гідротехнічних споруд 
Хлопчик 0.І., Вульчин Ю.Р. пройшли перевірку знань, умінь і навичок з 
професії «слюсар-ремонтник» та встановлено кваліфікацію 4-го розряду 
(витяг з протоколу № 1356 від 16.10.2020 p.), після проходження 
навчання у ТОВ НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА», м. Київ.

Робітник, який виконує роботи по виробництву піротехнічних виробів 
апаратник приготування сумішей у виробництві вибухових речовин 

Алєксєєнко В.В. пройшов перевірку знань відповідно до вимог НПАОП 29.6- 
7.05-91 Правила експлуатації підприємств з виготовлення порохів, 
ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних засобів і 
сумішей, засобів ініціювання і виробів військової техніки на їх основі» 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області (витяг з протоколу № 558 від 23.10.2020 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека».

Робітник, який виконує роботи по виробництву піротехнічних виробів 
апаратник приготування сумішей у виробництві вибухових речовин 

Алєксєєнко В.В. пройшов перевірку знань відповідно до вимог НАПБ
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (витяг з протоколу № 
159-П від 23.10.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ 
«Професійна Безпека».

Робітник, які виконує роботи по виробництву піротехнічних виробів - 
Алєксєєнко В.В. пройшов перевірку знань, умінь і навичок з професії 
«апаратник приготування сумішей у виробництві вибухових речовин» та
встановлено кваліфікацію 5-го розряду, комісією, створеною на підставі



наказу Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з
протоколу № 1345 від 30.10.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ 
«НВЦ «Професійна Безпека».
_______ Робітники, які виконують роботи верхолазні та на висоті понад
1,3 метра: електрозварники Алпатов В.О., Соколовський Ю.Ю., Бонько
A. П. пройшли перевірку знань і умінь безпечного виконання висотно- 
верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів 
за інструкцією з безпечного виконання робіт відповідно до вимог НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
комісією, створеною на підставі наказу ПП «KPIQJI» (витяг з протоколу № 
№560/4.11— 19 від 22.11.2019 р.) після проходження навчання у ПП 
«КРІОЛ».
____Робітники, які виконують роботи верхолазні та на висоті понад 1,3
метра пройшли перевірку знань, умінь і навичок з професії «верхолаз» та 
встановлено кваліфікацію 5-го розряду Алпатов В.О., Бонько А.П., 
Соколовський С.Ю., комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 455 від 
23.11.2 02 0 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпека».
____Робітники, які виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях,
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах) електрозварники____Алпатов
B.О., Соколовський Ю.Ю., Бонько А.П. пройшли перевірку знань і умінь 
безпечного виконання робіт у газовому господарстві відповідно до вимог 
НПАОП 0.0 0-1.7 6-15 «Правила безпеки систем газопостачання», комісією, 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській 
області (витяг з протоколу № 81-935-20 від 02.10.2020 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека».
____Робітники, які виконують земляні роботи на глибині понад 2 метри
або в зоні розташування підземних комунікацій: машиніст-тракторист 
Ільченко Д.В. пройшов перевірку знань відповідно до вимог НПАОП 45.2- 
7.02-12 ДБН А.З.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці, промислова безпека у будівництві» комісією, створеною на 
підставі наказу ПП «КРІОЛ» (витяг з протоколу № 791 від 23.11.2019 p t) 
після проходження навчання у ПП «КРІОЛ».

Робітники підприємства, які виконують земляні роботи, що виконуються 
на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій 
пройшли перевірку знань, умінь і навичок з професії «машиніст- 
тракторист» Ільченко Д.В. та видано посвідчення з правом керування 
екскаваторами після проходження навчання у ІДТН Дніпропетровської ОДА у 
Широківському районі м. Дніпропетровська(копія посвідчення № 050556 від 
06.01.2012 р.).
Земляні роботи проводяться за допомогою екскаватора марки JCB JS2901LC/ 
держ. № 15117 AI, рік виготовлення 2012♦

Робітники, які виконують роботи з обстеження, ремонту та чищення 
димарів, повітропроводів пічники Воробйова Q tBt, Рогозін rtM t, Тарасов 
Т.С. пройшли перевірку знань відповідно до вимог ДБН В 2♦5-20:2018
Газопостачання,____ НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання», комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-937-20 
від 23.10.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпека».

Робітники, які виконують роботи у діючих електроустановках напругою 
понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти електрики Дорохов
C.О. ( V група з електробезпеки до та понад 1000 В), Бакланов О.В.( V 
група з електробезпеки до та понад 1000 В) пройшли перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних



засобів», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
(ПТЕЕС), Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) комісією, створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області 
та інспекції енергетичного нагляду України м. Києва(витяги з протоколів 
№ 81-0319ЕЛ-2020, № 81-0319ВЕЕН-2020 від 22.10.2020 p.); НАПБ А.01.001- 
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією, створеною на 
підставі наказу генерального директора ТОВ НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» № 
02 від 02.01.2020 р. та листа Державної Служби України з надзвичайних 
ситуацій» № 03-6964/164 від 12.05.2015 р. (витяг з протоколу № 160-П 
від 23.10.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА 
БЕЗПЕКА».

Робітники, які виконують зварювальні роботи: електрозварники Алпатов
В.О. ( III група з електробезпеки до 1000 В), Бонько А.П. (III група з 
електробезпеки до 1000 В), Соколовський С.Ю. (III група з 
електробезпеки до 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 4 0.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП
4 0.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; НАПБ 
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією, створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 108 від 22.11.2019 p.; № 505 від
06.12.2019 р. ) після проходження навчання у ПП «KPIOJI».

Робітники підприємства, що виконують зварювальні роботи пройшли 
перевірку знань, умінь і навичок з професії «елекотрозварник» та 
встановлено кваліфікацію 5-го розряду Алпатов В.О., Бонько А.П., 
Соколовський С.Ю. (витяг з протоколу № 048-2020 від 07.02.2020 p.), 
комісією, створеною на підставі наказу ПЗ «Центр професійної освіти та 
навчання» після проходження навчання у ПЗ «Центр професійної освіти та 
навчання», м. Кривий Ріг.
____Робітники, які виконують роботи за допомогою механічних підіймачів
та будівельних підйомників: машиніст автогідропідіймача Архіпов Р.В., 
машиніст підіймача вантажного пасажирського Чеберяк B.C. пройшли 
перевірку знань відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.02-08 
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» комісією, створеною на 
підставі наказу Управління Держпраці у Житомирській області (витяг з 
протоколу № 04-047-2020 від 24.04.2020 р.) після проходження навчання у 
КЦ «ПРАКТИКА».

Робітники, які виконують роботи за допомогою механічних підіймачів 
та будівельних підйомників пройшли перевірку знань, умінь і навичок з 
професії «машиніст автогідропідіймача» - Архіпов Р.В. та встановлено 
кваліфікацію 4-го розряду (копія посвідчення № 6580 від 21.06.2016 p.; 
«машиніст підіймача вантажо-пасажирського будівельного» - Чеберяк B.C. 
та встановлено кваліфікацію 4-го розряду (копія посвідчення № 6594 від
24.06.2016 р.) після проходження навчання у ТОВ «УК» «ДНІПРОБУД».
До виконання цих робіт залученітакі машини підвищеної небезпеки:
- підйомник щогловий будівельний марки І2А 1000 РАХ, 2004 р.в., Іспанія 
(договір оренди № 2-06/19 від 03.04.2020 p.);
- автопідйомник телескопічний типу АП-17А, 2013 р.в., Україна (договір 
оренди № 5-06/19 від 10.04.2020 p.);

Робітники підприємства, що виконуть роботи зі зведення, монтажу і 
демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин пройшли 
перевірку знань, умінь і навичок з професії «монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонних конструкцій» та встановлено кваліфікацію 5- 
го розряду Алпатов В.О., Бонько А.П., Соколовський С.Ю. (витяг з 
протоколу № 04 9-2020 від 07.02.2020 p.), комісією, створеною на
підставі наказу ПЗ «Центр професійної освіти та навчання» після



проходження навчання у ПЗ «Центр професійної освіти та навчання», м.
Кривий Ріг. Дані роботи здійснюються за допомогою крана баштового марки 
Еигокгап 4310, 2008 р.в., Італія (договір оренди № № 2-06/19 від
17.03.2020 р.) та люльки навісної сталевої типу ПТ4.ТУ, зав. № 19432, 
рік виготовлення: 2019, Україна(договір оренди №17 від 11.04.2020 р.).
____Робітники підприємства щороку проходять навчання, перевірку знань
та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться журнале в т.ч.: 
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з 
відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 
інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу із питань охорони праці,

____Усі будівельно-монтажні та ремонтні роботи виконуються за допомогою
таких інструментів: відбійні молотки Дніпро-М ПЕ-4 020БМ, зав. №№ 
90921,90922 виробництва Україна, рік виготовлення 2019; Шліфмашина 
кутова Дніпро-М МШК-1900Р, зав. № 14009, виробництва Україна, рік 
виготовлення 2019; Шліфмашина кутова Дніпро-М МШК-1250Р, зав. № 
0922997, виробництва Україна, рік виготовлення 2019; Фен промисловий 
Дніпро-М ФП-203, зав. № 0020353689, виробництва Україна, рік 
виготовлення 2019; Дриль-шуруповерт мережевий Рпірго-М ТР-60, зав. № 
65354 813, виробництва Україна, рік виготовлення 2019; Бетонозмішувач 
БРС-130 130 л, завод. № 189577, рік виготовлення 2019, Україна.
____Відповідно до п, 1.6. НПАОП 0.00-1.15-07 у ТОВ «РЕМС-СТРОЙ»
розроблений і затверджений наказом перелік робіт верхолазних, які 
виконуються за нарядами-допусками. Роботи, не передбачені цим 
переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким надано право 
видачі нарядів (розпоряджень).

На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна 
документація на все обладнання, прилади та засоби індивідуального 
захисту, які використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної 
небезпеки._____

експлуатаційної документації.
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:
штанги ізолюючі ШОУ-15, інв. №№ 03-002/30, 03-002/49 (до 10 кВ 

), 2019 р. виготовлення (Україна);
штанги ізолюючі ШЗ-15, інв. №№ 15-033/02, 15-033/07 (до 10 кВ ), 

2019 р. виготовлення (Україна);
покажчиків напруги Екітест 24/380-ЗК-002, інв. №№ 08-019/39, 08- 

019/10 (до 10 кВ ), 2019 р. виготовлення (Україна);
покажчиків напруги Еківольта 6-35 К-003, інв. №№ 08-030/26, 08- 

030/23 (до 10 кВ ), 2019 р. виготовлення (Україна);
драбини склопластикової ЛСПТС-5-1, інв. № 42-001/03 (до 10 кВ ), 

2019 р. виготовлення (Україна);
рабини склопластикової ЛСПТС-3-3 ШС, інв. № 42-009/31 (до 10 кВ), 

2019 р. виготовлення (Україна);
діелектричні боти (до 10 кВ ), інв. № 5, 2019 р. виготовлення 

(Україна) ;
діелектричні рукавички (до 10 кВ ), інв. № 6, 2019 р. виготовлення 

(Україна);
ізольовані підставки (до 10 кВ ), інв. № 7, 2019 р. виготовлення

(Україна) ;
ізольовані накладки (до 10 кВ ), інв. № 8, 2019 р. виготовлення

(Україна);



ізольовані ковпаки (до 10 кВ ), інв. № 9, 2019 р. виготовлення
(Україна) ;

килими (до 10 кВ ), інв. № 10, 2019 р. виготовлення (Україна); 
плакати та знаки з електробезпеки;
гирі для прочистки 0 6 см, 0 12 см, інв. №№ 11 - 12, 2019 р.
виготовлення (Україна); 

йоржи металеві, інв. №№ 5-6-7, 2018 р. е и г о т с е л є н н я  (Росія); 
дзеркала, інв. №№ 1-2-3, 2018 р. виготовлення (Україна); 
зубила, інв. Ж№ 13-14-15, 201В р. виготовлення (Росія); 
долото, інв. №№ 20-21-22, 2019 р. виготовлення (Росія); 
набір молотків, інв. №№ 23-24-25, 2018 р. виготовлення (Україна); 
кельма, інв. Ж№ 30-31-32, 2019 р. виготовлення (Україна); 
огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм); 
зварювальний щиток із захисним світлофільтром (Україна); 
захисні каски інв. №№ В-14, 2019 р. виготовлення (Україна); 
драбини, інв. № 1-3, грудня 2019 р. виготовлення (Україна); 
стропи інвентарні, червня 2019 р.в. (Україна) - 2 од.; 
індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та 

позиціонування на робочому місці ЗПЛ-K-EN, вересня 2019 р. виготовлення 
(Україна) - 2 од.

Каска захисна, виробник ТОВ «ПРОМСІЗ», інв. № 01, 02, 03 - 3 од.; 
2019 р. виготовлення, Україна;

Навушники протишумні СОМЗ-1, 2019 р. виготовлення, Україна - 5 од.; 
Черевики «Лідер» 2х шаровий пуп метносок. 2019 р. виготовлення - 6

пар;
Чоботи Монза пуп метносок, 2019 р. виготовлення, Україна - 6 пар; 
Рукавиці шкіряні комбіновані, 2019 р.виготовлення, Україна - 10

пар;
Костюм «Робочий II», виробник QZQN, 2019 р. виготовлення, Росія - 5

од.
протигаз ГП-7, виробник OZON, 2019р. виготовлення, Росія - А од.; -

- протигаз ППФ-95 OZON, 2019 р. виготовлення, Росія - 2 од.; 
протигаз ПШ-1, виробник OZON- 2 од.;
респіратор РПГ-67 А1, виробник OZON, 2019 р. виготовлення. Росія -

6 од.;
переносний газоаналізатор ЗОНД-1, інв. № 0135, 2019 р.виготовлення,

Україна - 3 од.;
газоаналізатор MSA «ALTAIR Pro», інв. №110, 2019р. Виготовлення, 

США - 3 од.;
трансформатор зварювальний СТШ-250 У2, листопада 2019 р. 

виготовлення (Україна);
Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні 

строки. Центральною електротехнічною лабораторією ТОВ «СМ Електро» 
випробувані засоби захисту (протоколи випробувань № 102 від 25.12.2019 
р.) відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Наказом № 22 від 20.10.2020 р. створено комісію з перевірки, 
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно- 
технічної документації.

У підприємстві ведеться Журнал обліку та зберігання засобів
захисту.__________________________________________________________________

ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» забезпечено нормативно-правовою документацію, що 
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в 
т.ч. :
- Закон України «Про охорону праці»;



«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 2 6.10.2011 р. № 1107);______

НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;_________
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 0.00-4.15-96 «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 вимоги стосовно забезпечення

роботодавцями охорони праці працівників»;_____________________________
НПАОП 0.00-7.17-16 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці»;

НПАОП 0.00-1.57-12 «Правила безпеки при експлуатації каналів, 
трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських 
системах»;

НПАОП 29.6-7.05-91 Правила експлуатації підприємств з виготовлення 
порохів, ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних 
засобів і сумішей, засобів ініціювання і виробів військової техніки на
їх основі»;__________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»;

0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»;

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями»;____

НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт»;
ДБН В 2.5-20:2018 Газопостачання;
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»; 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 

металів»;
НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки

праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві»;_________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів»;___________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
«Правила улаштування електроустановок»;______________________________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;_______
НАПВ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».____________
Матеріально-технічна база ТОВ «РЕМС-СТРОЙ»_____відповідає вимогам

законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які
декларуються._____________________________________________________________

У ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» е кабінет охорони праці оснащений: комп’ютерами, 
програмним забезпеченням для персональних комп*ютерів, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону 
праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, 
необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій 
працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки 
знань з питань охорони праці._____________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у жусн-.ті :Сг.іку суб'єктів господарювання у  
територіальному органі Дєржпраці

1. Фізична особа - підприємець г.ідписо;* надає згоду на обробку 
персональних ДвНИХ З МЄГОЮ ;аСй̂ .;і:Ч'=-ННЯ виконання вимог Порядку силачі 
дозволів на виконання робі і небезпеки та на експлуатацію
! зз стосу ванн я) машин, механі:.=.::і = , устатковлння підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер сбд: кг.-зсі картки '.латника податків не зазначаєтеся 
фізичними особами, які через .̂ зс“: релігійні переконання відмовляються він 
його прийняття та лов і домили ;:рс це відповідному органу лсржзвної 
податкової служби і мають відмітку з паспорті.
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