
/  £У

Центр надання адшшстратив 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 
Відомості про роботодавця:

* * - 4 *5.3

______________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-СТАНДАРТ» для юридичної особи: найменування

юридичної особи,
51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул.
Яблунева, буд. 16/3,___________________________________________

місцезнаходження,

___________________________________41771861_________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________директор Штамбург ВасшьМиколайович
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_______________(063) 714 65 ЗО, 05658 3 23 00, оооясЬзі®,ukr.net
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;

53600, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт. Покровське , вул.

Пушкіна, 85____
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

___________ та згідно укладених договорів на об'єктах замовників_____
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
________________________________відсутній________________________________

N
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
_______________________ не проводився_____________________

(дата проведення аудиту)

А.ІIIтамбуре Василь Миколайович___________________________
(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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної



небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
метра, роботи верхолазні_______________________________________

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

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

без отримання відповідного дозволу,

______________________________________10________________________________
кількість робочих місць,

_____________________________________ 5_________________________________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

____________________________________________ 2________________________________________
будівель і споруд (приміщень),

_____________________________________________ 2_______________________________________
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Головного інженера Галушку С.М. наказом по підприємству
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

№ 5 від 16.04.2018 призначено відповідальним за дотриманням вимог законодавства
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

з питань охорони праці та промислової безпеки. Наказом № 7 від 16.04.2018 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інженером з охорони праці призначено Папкова О. О. На підприємстві розроблено її
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
затверджено наказом № 8 від 16.04.2018«Положення про службу охорони праці»

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
й «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
прані». На підприємстві навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з 
питань охорони праці здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено й затверджено 
наказом № 9 від 16.04.2018посадові, виробничі інструкції інструкції з охорони праці, 
інструкції з безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки(за переліком 18 
примірників), в тому числі інструкцію № 10 з охорони праці при виконанні робіт на 
висоті, інструкцію № 16 з охорони праці при виконанні робіт з інструментом та 
пристроями тсіінструкцію № 18з охорони праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів.Наказом № 10 від 16.04.2018 на 
підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці .Директор 
Штамбург В.М„головний інженер Галушка С.М. її інженер з охорони праці Панков 
О.О. пробиті навчання загальних питань з охорони праців НВН «Професійна Безпека» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області 
(протокол № 81-307-18 від 20.03.2018).
Директор Штамбург В.М., головний інженер Галушка С.М. її інженер з охорони праці 
Панков О.О. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при 
виконанні робіт на висоті» НВЦ «Професійна Безпека» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці уКиївській області (протокол №36/14-1 Увід 
21.03.2018).Директор Штамбург В.М., головний інженер Галушка С.М. й інженер з 
охорони праці Панков О.О. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правша охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» вНВЦ «Професійна Безпека» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області



(протокол №37/15-17від 22.03.2018).Робітникам підприємства присвоєно професію 
верхолази (,протокол № 81-296-18, виданий 20.03.2018ДП НВЦ «Професійна 
Безпека»).Робітники підприємства навчені у встановленому порядку і проходять 
перевірку знань загаїьних питань з охорони праці й НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці при виконанні робіт на висоті» в обсязі виконуваних робіт своєю 
комісією з перевірки знань з питань охорони праці (протоколи: № 2 від 17.04.2018 й№  
З від 18.04.2018).На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 1 1  від
17.04.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено особи, відповідальні за 
безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки. Наказом № 12 від 17.04.2018 
відповідальність за організацію та безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі 
нсірядів-допусків покладено наголовного інженера Галушку С.М. Наказом № 14 від
17.04.2018 на підприємстві затверджено перелік верхолазних робіт, які виконуються
за нарядами-допусками. Наказом № 16 від 17.04.2018 відповідальним керівником 
верхолазних робіт директор призначив себе.Наказом № 16 від 17.04.2018
відповідальним виконавцем верхолазних робіт призначено головного інженера Галушку 
С.М.Наказом № 17 від 17.04.2018 відповідальність за підготовку об'єктів до 
проведення робіт підвищеної небезпеки покладено на головного інженера Галушку 
С.М.Наказом № 17 від 17.04.2018 відповідальність за стан і утримання засобів
індивідуального захисту, справність цих засобів покладається на головного інженера 
Галушку С.М. Зовнішній огляд засобів індивідуального захисту проводиться один раз у 
десять днів. Допуски до стажування і самостійної роботи оформлюються наказами по 
підприємству. При допуску до роботи робітники проходять інструктаж у 
встановленому порядку з питань охорони праці на робочому місці (за особистим 
підписом). Робітникам видаються інструкції з безпечних методів робіт. На 
підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з 
експлуатації) на драбини, підмостя та запобіжні пояси. Для виконання робіт 
підвищеної небезпеки, що декларуються, на підприємстві є в наявності наступні 
засоби індивідуального захисту: пояси запобіжні (інв. №№ 7, 8, 9), фали запобіжні 
типу 1ФК, страхувальні мотузки, драбини, комплекти верхолаза (карабіни; запобіжні 
верхолазні пристрої; затиски ручні для тросу;страхувальні, опорні та допоміжні 
канати; затискачі; пристрої для спуску, засоби з'єднання; технологічне 
пристосування тощо), металеві зачепи, спеціальні тримачі з ручками.уловлювачі з 
вертикальним канатом,робочі сидіння розміром 300 х 600 мм,риштування типу ЛРСП- 
200,рятувальна мотузка, засоби підмощування, огородження, сітки захисні, настили, 
козирки, сходи, трапи й містки, що мають огорожу.знаки безпеки.сумки, 
підсумки.ковпачки захисні, футляри, чохли.спеиіальне взуття; чоботи, черевики без 
металевих цвяхів й підковок із неслизькою підошвою),надійні засоби сигналізації и 
зв'язку з автономним живленням тощо.Представлено результати випробувань поясів 
запобіжних; поясних карабінів; рятувальних мотузок й драбин (протоколи від 
17.04.2018). Випробування поясів запобіжних, поясних карабінів й рятувальних 
мотузок проводяться 1 раз в б місяців під керівництвом особи, що відповідає за 
випробування засобів індивідуального захисту. Наказом № 10/1 від 16.04.2018 на 
підприємстві створено комісію з проведення випробувань засобів індивідуального 
захисту. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні бірки із вказівкою дат проведених і 
наступних випробувань. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог 
заводів-виготовлювачів. На підприємстві є необхідна нормативно-технічна 
документація й розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної 
небезпеки. На підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під 
час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової 
діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 (медичні довідки про



проходження попереднього медичного огляду працівників, видані 16.04.2018 КЗ 
«Клінічна міська лікарня №2» Дніпропетровської обласної ради»),Робітники 
підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іниіимизасобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби індивідуального 
захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. 
Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку. На підприємстві 
є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі Закон України 
«Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні 
робіт на висоті»,НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» тощо. Наказом № 19 від 17.04.2018 головний інженер 
Галушка С.М. призначено особою, відповідальною за облік, зберігання та актуалізацію 
фонду нормативно-правових актів з охорони праці. Матеріально-технічна база 
підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки. На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; 
журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці; журнал обліку і зберігання 
електрозахисних засобів; журнал обліку та зберігання засобів захисту; журнал
приймання__________________________________________________________ таогляду
риштувань та помостів; журнал обліку робіт, що виконуються
за нарядами і розпорядженнями; журнал обліку та огляду такелажних засобів, 
механізмів та пристроїв; журнал огляду елементів спеціальних страхувальних засобів 
.Наказом № 9 від 16.04.2018 відповідальним за проведення первинного та повторного 
інструктажів на робочому місці, а також за ведення журналів призначено головного 
інженера Галушку С.М.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці _______________ 20 П Ґ  р.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає люду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку , у ' *.
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та йфеі^плуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткованім підвищенб^,небез^еК%,
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