
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Т О В А РИ С Т В О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л ЬН ІСТ Ю

«Ф А СА Д БУД Ц ЕН Т Р», місцезнаходження: 49064, Дніпропетровська обл., місто Д н іп ро ,___

проспект Сергія Нігояна, будинок 98, код ЄДРГТОУ -42021067,
(для ю р и ди ч н о ї особи : най м енування ю ри ди чної особи , м ісцезн аходж ен н я, код згідн о з {.ДН І Ю У ,

керівник -директор Задорожний Дмитро Степанович, тел.0968967560, fb-center@ukr.net
п різви щ е, ім'я та  по батькові керівника, ном ер тел еф о н у, т ел еф аксу , адр еса  ел ектро н н о ї пош ти ; 

для ф ізи ч н ої особи  -  п ідпри єм ця: прізвищ е, ім 'я  та по батькові, серія і ном ер паспорта, ким і коли виданий, 

м ісце прож ивання, реєстрацій  у и й номер о б л іко во ї картки платника податків, номер тел еф о н у, т ел еф аксу , адреса  електрон ної пош ти ; ....

територія України на о б ’єктах замовників згідно укладених договорів.
м ісц е виконання ро біт  п ідви щ ен ої небезпеки 

та/або ек сп л уа та ц ії (застосуван н я)м аш и н , м ехан ізм ів , устаткован н я п ід ви щ ен о ї небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті

ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(най м енуванн я стр ахо во ї ком панії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету М іністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 

не проводиться , так як Товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки.
строк д ії стр ахо во го  п олісу, ном ер і д ата  його ви дачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п рац і___________

17 листопада 2020 р.
(дата проведення ауд и ту)

Я, Задорожний Дмитро Степанович
(п різви щ е, ім ’я та по батькові керівника ю ри ди чн ої особи  —

або ф ізи чн ої особи - п ідприєм ця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо

гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких р о 

біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко

вання підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
(н ай м енуванн я ви ду ро б іт  п ідви щ ен о ї небезпеки

_____________ ______________________________________________________________________________
та/або маш ин, м еханізм ів , устаткован ня п ідви щ ен ої небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, д ата  виготовлення, країна 

п оходж ення, які ви коную ться та/або експ л уатую ться  (засто со вую ться) без отримання відповідн ого дозволу.

На підприємстві працюють 7 осіб, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик ви

никнення травм - 3 особи.__________________________________ _____________________________________________
кількість  робочи х м ісць, у  то м у  числі ти х  на яких існ ує п ідви щ ен и й  ризик виникнення іравм ,

Адміністративно-виробниче та складське приміщення розташоване за адресою: м. Дніпро, про

спект Сергія Нігояна,.будинок 98 (договір оренди нежилого приміщення №3103 від 31.03.20 p., 

укладений із 1111 «Артник»), Виконання робіт підвищеної небезпеки виконується на о б ’єктах 

замовників згідно укладених договорів.
б у д івел ь  і сп о р у д  (п ри м іщ ен ь), виробничих об 'єктів  (ц ех ів , д іл ьн и ць, стр ук тур н и х  підрозділ ів)

Інші відомості:

Наказом №2310-20/1 від 23.10.2020 р. призначено відповідальну особу - начальника будівель

ної дільниці Турицького В .О ., а саме:

mailto:fb-center@ukr.net


- за проведення робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх 

аварійних частин;

за організацію та безпечне виконання робіт з улаштування гіпсокартонних перегородок; 

за стан пожежної безпеки;

за справний стан та безпечну експлуатацію інструменту; 

за безпечне проведення робіт на висоті; 

за видачу нарядів-допусків; 

за електробезпеку.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НГІАОП 0.00-4.12-05 «Типо

ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на

казом №  23/10-20/2 від 23.10.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань гіраців- 

ників з питань охорони праці у складі: Голова ком ісії - директор Задорожний Д.С. Члени комі

с і ї-  головний інженер Висоцький Ю .В , начальник будівельної дільниці Турицький В.О . - 

пройшли навчання та перевірку знань:

Директор Задорожний Д.С. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань в ко

м ісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України 

«П ро охорону праці», «П ро загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про 

об ’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з ох о 

рони праці. Протокол №338 від 10.06.2020 р. Посвідчення №117146.

Начальник будівельної дільниці Турицький В.О . пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та 

перевірку знань в ком ісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 

Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху

вання». «П ро о б ’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно- 

правових актів з охорони праці. Протокол №155 від 26.02.2020 р. Посвідчення №115523. 

Головний інженер Висоцький Ю .В . пройшов навчання в ДГІ ДНКК «Моноліт» та перевірку 

знань в ком ісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів 

України «Про охорону праці», «П ро загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 

«Про об ’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

з охорони праці. Протокол №141 від 02.03.2020 р. Посвідчення №1 15575.

Директор Задорожний Д.С., головний інженер Висоцький 10.В., начальник будівельної дільниці 

Турицький В.О. пройшли навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань в комісії Голов

ного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НГІАОП 0.00-1.15-07 «Правила 

охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №179 від 06.03.2020 р. Посвідчен

ня №115692. №115693. №115694.

Директор Задорожний Д.С., головний інженер Висоцький Ю .В ., начальник будівельної дільниці 

Турицький В.О. пройшли навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань в комісії Голов

ного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ІІТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ. 4 група 

з електробезпеки до 1000 В. Протокол від 19.02.2020 р. Посвідчення №1 15237. №115238, 

№115239.

Директор Задорожний Д.С., головний інженер Висоцький Ю .В ., начальник будівельної дільниці 

Турицький В.О. пройшли навчання та перевірку знань в ком ісії ДП ДНКК «Моноліт» згідно пи

тань пожежної безпеки. Протокол №  131 від 20.02.2020 р. Посвідчення №  І 15330, №  11533 1,

№115332.

Директор Задорожний Д.С.. головний інженер Висоцький Ю .В .. начальник будівельної дільниці 

Турицький В.О. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці Ф О Н  Макаров Д.В. 

та перевірку знань в ком ісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 

НГІАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. О хорона праці і промислова безпека у 

будівництві» (ДБГІ). Витяг з протоколу №12.3/09-20 ІОПБ від 15.09.2020 р. Посвідчення 

№64.09-20. №66.09-20. №65.09-20._____________________________________________________________________
(прізвищ е, ім я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки;

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 

створена служба охорони праці. Наказом №0901-20/1 від 09.01.2020 р. функції служби охорони 

праці на підприємстві покладаються на директора Задорожного Д.С.______________________________
н аявн істю  служ би  охорон и  праці,

Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Сиса С.А ., Боровик В.В. - ДП 

«Запорізький навчально-курсовий комбінат» за професією  — монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій 4 розряду. Протокол №2469 від 18.09.2020 р.
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з
Маляр-штукатур Сиса С .А .. маляр-штукатур Боровик В.В. - Навчальний центр з охорони праці 

Ф О Н  Макаров Д.В. згідно спеціального навчання персоналу, з безпечного виконання робіт на 

висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів за НГІАОП 0.00-1.15-07 «Правила 

охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №50.1/09-20 1ВРВ від 

17.09.2020 р. Посвідчення №285.09/20, №286.09/20.

Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій/маляри-штукатури Сиса С.А ., 

Боровик В.В. пройшли навчання та перевірку знань в ком ісії підприємства згідно законів і нор

мативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», Інструкцій з охорони праці за 

професіями та видами робіт, ГІПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 

робіт на висоті», НПАОІ1 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і про

мислова безпека у будівництві» (ДБН), НГІАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 

Правил пожежної безпеки. Протокол №1 від 26.10.2020 р.

На підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом 

№0901-20/2 від 09.01.2020 р. затверджено та введено в дію:

Положення про службу охорони праці:

Положення з питань навчання з охорони праці на підприємстві:

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими, засобами індивідуального захисту.

Відповідно до er. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону

вання системи охорони праці на підприємстві, наказом №0901-20/2 від 09.01.2020 р. затвердже

но та введено в дію:

Положення про систему управління охороною  праці (СУОГІ).

Система управління охорон ою  праці (СУ О П ) на підприємстві регламентується наказами, поло

женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до

триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.

Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.

Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.

Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.

Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, пневмоінструменту та 

інші.

На підприємстві затверджені, введені в дію та доведені під підпис посадові інструкції та затвер

джений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві 1'ОВ «Ф А СА Д БУД Ц ЕН Т Р», наказом №0901-20/3 від 09.01.2020 р. затверджені 

та введені в дію інструкції з охорони праці:

Програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці.

Інструкція з ОП  під час виконання робіт на висоті.

Інструкція з QI І при роботах на риштуваннях і підмос гях.

Інструкція з ОП маляра.

Інструкція з ОП  штукатура.

Інструкція з ОГІ при експлуатації ручного електричного інструменту.

Інструкція з ОП  підсобного робітника.

Інструкція з ОП  при монтажі гіпсокартонних систем.

Інструкція з ОП  машиніста розчинонасосу.

Інструкція з ОП  монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій та інші.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по 

формі і змісту відповідають вимогам Н ІІА О П  0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструк

цій з охорони прані». __________________________________ ____________ ___________________________________
інструкцій  про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори

стовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та і н с т р у к ц і ї  з  експлу

атації тощо). Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності 

наступне обладнання:пояс запобіжний безлямковий ІІБ, 2020 р. в., Україна — 3 одиниці, строп



3,0/6000, вантажопідіймальністю 3.0 т., 2019 р. в., Україна, строп 3.0/3000, вантажопідіймальні

стю 3.0 т.. 2019 р. в.. Україна, строп 4.25/1500, вантажопідіймальністю 4,25 т., 2020 р. в., У краї

на, відбійний молоток ТЕ 1000-AVR/TE 15QQ-AVR, Німеччина, відрізна машина DCH 300, 2009 

р. в.. Польща, кутова шліфувальна машина Bosch PWS, Німеччина, риштування будівельні, 

слюсарно-монтажний інструмент, бетонозмішувач «БС-500», №500230, Україна, вібратори пне

вматичні ВП. 2019 р. в., Україна, вібратор електричний глибинний ручний з гнучким валом ИВ- 

117А, зав. №21, 2017 р. в.. Росія, міксер ЕМ1470-2Р. Україна.

У відповідності до вимог Н П А О П  0.00-1.15-07, ГОС'Г 12.4.089 обладнання та пристосу

вання, які використовуються під час виконання робіт на висоті пройшли перевірку та випробу

вання: пояси запобіжні безлямкові ГІВ - акт №  І від 12.11.2020 р.____________________________________
експлуатац ійної документац ії.

У відповідності до Н П А ОП  0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», працівники 

підприємства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецв- 

зуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Наказом №0901 -20/2 від 09.01.2020 р. за

тверджено та введено в дію «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби індивідуа

льного захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані 

та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування від

повідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.____________ ____________
засо б ів ін д и від уал ьн ого  захи сту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 

охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 

складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 

поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив

но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «П ро охорону пра

ці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за- 

стосування) машин, механізмів, устатковаиня підвищеної небезпеки», затвердженого постано

вою Кабінету М іністрів України №1107 від 26.10.1 I p.. Закон України «П ро о б ‘єктн підвищеної 

небезпеки». Н П А О П  0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», НП АОП  40.1- 

1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної' 

експлуатації електроустановок споживачів». Н П А О П  0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 

час виконання робіт на висоті». Н П А О П  45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. О х о 

рона праці і промислова безпека у будівництві (ДБІІ)», Н П А О П  0.00-7.17-18 «Мінімальні вимо

ги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 

на робочому місці», Н П А О П  0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», 

НПАОП  0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань 

з питань охорони праці», Н П А О П  0.00-4.09-07 «Типове положення про ком ісію  з питань ох оро 

ни праці підприємства», Н П А О П  0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці», Н П А О П  0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем норматив

них актів з охорони праці, що діють на підприємстві». Н П А ОП  0.00-7.11-12 «Загальні вимоги 

стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» та інші.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «П ро охорону праці», працівники підприємства 

проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на 

роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, 

проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) 

медичні огляди. Працівники підприємства пройшли медичний огляд від 02.1 1.2020 р. в Кому

нальне некомерційне підприємство «М іська клінічна лікарня № 6» Дніпровської м іської ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту Т О В  «Ф А СА Д БУД Ц ЕН ТР». за

твердженого протоколом Установчих зборів Товариства протоколом №1 від 26.03.2018 р.

При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 

наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, 

пільги і компенсації, можливі наслідки в п л и в у  шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 

що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання ви

мог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної' 

небезпеки._________________________________________________________________________________________________
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п  '  .
Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер

жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви

конання робіт підвищеної небезпеки. ________ ___________________________ ________ _________________
норм ати вно-правової та м атеріальн о-техн ічн ої бази навчальн о-м етоди чн ого забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2020 р. №  _______

Примітки: 1. Ф ізична 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 відповід

ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

І ОЛОКНО уП.:, Держпраи
у Дніпр.;,г;«гр<іьі ,*ій області

-Вхід.-Ну
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