
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «КОНСТАНТА-СТРОЙ»_____________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Жуковського, будинок 39/41, квартира 61

місцезнаходження,
_________________________ код згідно з ЄДРПОУ 35484249___________________________

код згідно з ЄДРПОУ
_______________________ директор Кутькіна Олена Михайлівна__________________________
. прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_____________________ тел. +380974841159; 471223ks@gmail.com_______________________

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 об’єктах замовників по всій Україні__________________________

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 добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядкута правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
КМУ № 1788 від 16.08.2002 р., 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____ 07.12.2020 р.______
(дата проведення аудиту)

Я,__________________ Кутькіна Олена Михайлівна_______________________________
(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 метра.
Роботи в колодязях, шурфах, 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.
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Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання 
електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).______________________

(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,
31 робочих місць, в тому числі 7 на яких існує підвищений ризик виникнення травм________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
офісні приміщення в кількості 1 од. (договір оренди №69 від 01.03.2020 р.)._______________

будівель і споруд (приміщень), 
об'єкти замовників згідно з договорами підряду_________________________________________

виробничих об'єктів
будівельно-монтажна дільниця -1 , транспортна дільниця -1_________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості інженерно-технічні працівники підприємства проходять навчання та перевірку
знань з питань охорони праці у встановленому порядку._________________________________

Директор Кутькіна О.М., головний інженер Цвіркун С.А. пройшли навчання в ТОВ 
«Шанс, ЛТД» та перевірку знань в обсязі загального курсу в комісії, що створена на. підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р. (витяг з
протоколу №19-18 від 07.02.2019 р.).________________________________________________

Механік з ремонту транспорту Багмет О.В. пройшов навчання у ФОП Макаров Д.В. та 
перевірку знань в обсязі загального курсу в комісії, що створена на. підставі наказу Г оловного 
управління Держпраці у Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р. (витяг з протоколу №20-24
від 24.03.2020 р.).___________________________________________________________________

Директор Кутькіна О.М. пройшла, навчання з ПБЕЕС, ПТЕЕС, Правил пожежної безпеки 
України в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії, що створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №58 від
04.03.2019 р. (протоколи №59 від 07.03.2019 р.). з присвоєнням V гр. з електробезпеки.

Головний інженер Цвіркун С.А., механік з ремонту транспорту Багмет О.В. пройшли 
навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», Правила будови електроустановок, Електрообладнання спеціальних 
електроустановок НПАОП 40.1-1.32-01, «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 
НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила пожежної безпеки» у ФОП Макаров Д.В. (витяг з протоколу
№53.12-20 ЕЛ від 24.03.2020 р.). Присвоєна V група з електробезпеки.__________________

Директор Кутькіна О.М., головний інженер Цвіркун С.А. пройшли навчання в ТОВ 
«Шанс, ЛТД» та перевірку знань з НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» в комісії, що 
створена, на. підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області №61 від
20.10.2015 р. (витяг з протоколу №19-25 від 14.02.2019 р.).______________________________

Механік з ремонту транспорту Багмет О.В. пройшов навчання в ТОВ «Шанс, ЛТД» та 
перевірку знань з НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека, у будівництві» в комісії, що створена на, підставі



наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області №2008 від 07.11.2019 р. (витяг
з протоколу №20-170 від 10.11.2020 р.).______________________________________________

Директор Кутькіна О.М., головний інженер Цвіркун С.А., механік з ремонту транспорту 
Багмет О.В. пройшли навчання в ТОВ «Шанс, ЛТД» та перевірку знань з НПАОП 0.00-5.11
85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в комісії, що 
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області №2008
від 07.11.2019 р. (витяг з протоколу №20-169 від 09.11.2020 р.)._________________________

Директор Кутькіна О.М., головний інженер Цвіркун С.А. пройшли навчання в ТОВ 
«Шанс, ЛТД» з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» та перевірку знань в комісії, що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р. (витяг з протоколу №19-26 від
14.02.2019 р.).______________________________________________________________________

Механік з ремонту транспорту Багмет О. В. пройшов навчання в Навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії що створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області №2008 від 07.11.2019 р. (витяг з
протоколу №2/02-20 НФ-С від 10.02.2020 р.).________________________________________

Наказами призначені відповідальні особи за виконання робіт підвищеної небезпеки._____
Наказом №Р9/11-ОП від 09.11.2020 р. механік з ремонту транспорту Багмет О.В. 

призначений відповідальним за безпечне виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах,
колекторах, замкнутому просторі з правом видачі наряд-допусків.______________________

Наказом №1Р/11-ОП від 10.11.2020 р. механік з ремонту транспорту Багмет О.В. 
призначений відповідальним за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на 
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій з правом видачі наряд
допусків.__________________________________________________________________________

Наказом №11/11-ОП від 11.11.2020 р. головний інженер Цвіркун С.А. призначений 
відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра з правом видачі наряд-
допусків.__________________________________________________________________________

Наказом №Р1/12-ОП від 01.12.2020 р. головний інженер Цвіркун С.А. призначений 
відповідальним за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту
електричного устатковання напругою понад 1000 В з правом видачі наряд-допусків._______

Наказом №Р1/12/1-ОП від 01.12.2020 р. головний інженер Цвіркун С.А. призначений 
відповідальним за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад
1000 В і в зонах дії струму високої частоти з правом видачі наряд-допусків.______________

Наказом №Р8/12-ОП від 08.12.2020 р. затверджений перелік осіб, які мають право 
видавати наряд-допуски, розпорядження, бути керівниками робіт, допускачами, наглядачами 
та членами бригад під час виконання робіт в електроустановках напругою понад 1000 В.

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

Згідно наказу №1-ОП від 01.10.2009 р. на підприємстві створено службу охорони праці. 
Згідно наказу №07/02-РП від 07.02.2019 р. обов’язки служби охорони праці покладено на
директора Кутькіну О.М.___________________________________________________________

Згідно наказу №26/Р3-ОП від 26.03.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці в новому складі: голова комісії - директор Кутькіна О.М., 
члени комісії: головний інженер Цвіркун С.А. механік з ремонту транспорту Багмет О.В.

Також на підприємстві в наявності:________________________________________________
Положення про службу охорони праці, Положення про систему управління службою 

охорони праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці (переглянуті, затверджені та введені в дію наказом №03/01-РП від 03.01.2018) 
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, програма первинного інструктажу 
з питань охорони пратті (затверджені наказом №4/Р1-ОП від 04.01.2019 р.)._____



Перелік робіт з підвищеною небезпекою (затверджений наказом №02/11-0П від
02.11.2020 р.).

Перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт (затверджений наказом
№03/11-0П від 03.11.2020 р.р.).

Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт - 35 шт. (переглянуті, 
затверджені та введені в дію наказами №1/12-ОП від 01.12.2019 р., 16/11-ОП від 16.11.2020 
р.), в т.ч. по задекларованим роботам:
- інструкція з охорони праці під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою 
понад 1000 В №5;
- інструкція з охорони праці під час монтажу кабельних мереж №6;
- інструкція з охорони праці під час монтажу силових трансформаторів № 7
- інструкція з охорони праці під час монтажу розподільного устаткування №8;
- інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт №9;

- інструкція з охорони праці для електромонтера №33;

- інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті №12;
- інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора №30;

- інструкція з охорони праці під час ремонту електроустановок №34;
- інструкція з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт №35.

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:______________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці________________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки______________________________
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві___________________________
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на. підприємстві________________________
Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці______
Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту___________________
Журнал обліку видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки и суміщених
робіт_______________________________________________________________________________
Журнал обліку та зберігання засобів захисту___________________________________________
Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми_______________________________
Журнал протоколів перевірки знань та ін._____________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань охорони 
праці - вступний, первинний, повторний, позаплановий та. цільовий. Завершуються 
інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів пратті, 
особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці._____________________________________________

Робітники підприємства проходять перевірку знань у комісії підприємства згідно із 
затвердженим графіком: з загальних питань охорони праці, Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті, ПБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві», Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт, а також перевірку знань з ПБЕЕС, ПТЕЕС, Правил пожежної 
безпеки (протоколи занесені до «Журналу протоколів перевірки знань»), присвоєна IV група
з електробезпеки до та вище 1000В.__________________________________________________

Робітники підприємства мають професійну підготовку здобуту в спеціалізованих
навчальних закладах, навчальних курсах та за попереднім місцем роботи.________________

Робітник Марченко М.М. пройшов навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий
комбінат» отримав професійну підготовку за фахом електромонтажник._________________

Робітник Більцан Д.М. пройшов навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий 
комбінат» отримав професійну підготовку за фахом електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустановок 4 р.________________________________________________



Робітник Чорний М.В. пройшов навчання в СПТУ №18 м. Дніпропетровська та отримав
професійну підготовку за фахом машиніст одноковшового екскаватора 5 р.

Машиністи одноковшового екскаватора Яцун Г.Г. (посв.№288616 від 27.04.10 р.), 
Лаврусь О.І. (посв.№2030 від 20.07.87 р.), Гаврилов О.В. (посв.№183840 від 19.07.02 р.), 
Лукашук О.Г. (посв.№254088 від 18.06.04 р.), Задарій О.І (посв.№023679 від 12.09.19 р.) 
пройшли професійну підготовку на навчальних курсах.________________________________

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання 
та інструменти, що використовується при виконанні задекларованих робіт. Розроблені та
затверджені технологічні карти._____________________________________________________
експлуатаційної документації,

На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані 
із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, 
працівникам підприємства видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 
ЗІЗ за встановленими нормами, які є обов’язковим мінімумом, з визначенням захисних 
властивостей ЗІЗ та строків їх використання (наказ №20/01-РП від 20.01.2020 р.), а саме: 
захисні каски та шоломи; захисний спеціальний одяг; захисне спеціальне взуття; спецодяг, 
який захищає від непогоди; засоби індивідуального захисту від ураження електричним 
струмом. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту 
засобів індивідуального захисту. На кожного робітника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. 
Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту. Наказом №21/Р1-ОП від 21.01.2020 р. головний інженер Цвіркун
С.А. призначений відповідальними за справний стан та зберігання ЗІЗ.___________
Члени бригади, які виконують роботи в діючих електроустановках забезпечені засобами 
індивідуального захисту від ураження електричним струмом (діелектричними рукавицями та 
ботами) та ізолюючими засобами (показчиками напруги до 1000В та. вище 1000В, 
інструментами з діелектричними ручками), які пройшли випробування в електротехнічній 
лабораторії Павлоградського міжрайонного управління водного господарства 
Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів, свідоцтво про атестацію №ПЧ06- 
2/165-2018 видане 02.05.2018 р. (протокол випробування інструменту з ізольованими 
ручками №707 від 02.12.2020 р.; протоколи випробувань захисних засобів із гуми №№708, 
709 від 02.12.2020 р.; протокол випробування штанг та кліщів №710 від 02.12.2020 р.; 
протокол випробування показчика напруги вище 1000В №711 від 02.12.2020 р.; протокол
випробування показчика напруги до 1000В №712 від 02.12.2020 р .)._____________________

Працівники, які виконують газонебезпечні роботи забезпечені: індивідуальними 
рятувальними поясами 2ПЛ-К2 із сигнально-рятувальною мотузкою; ізолюючими 
протигазами; мотузкою з карабіном; двома бензиновими лампами ЛБВК; акумуляторними 
ліхтарями напругою не вище ніж 12 В; механічним вентилятором; гаками та ломами для 
відкривання кришок колодязів; комплект інструменту слюсарно-монтажного 
іскробезпечного; переносними знаками безпеки; сигнальними жилетами та захисними 
касками; укомплектованою аптечкою із засобами надання першої долікарської допомоги;
газоаналізатором.___________________________________________________________________

Працівники, що виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними безлямочними 
поясами 2ПБ, стропами канатними з амортизаторами та іншими засобами страхування. Пояса 
та стропи введені в експлуатацію та проходять кожні півроку чергові випробування (акти 
випробування від 05.10.2020 р.). Ведеться журнал обліку та огляду такелажних засобів,
механізмів і пристроїв._____________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри виконуються екскаваторами 
HYUNDAI ROBEX К200Ш-7 (дозвіл №03.10.13.12, виданий 05.04.2013 р. Територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області, строк дії дозволу 
продовжено). Екскаватори своєчасно проходять технічний огляд. Укладено договір на



відповідний дозвіл на ремонт TTC. Екскаватори зберігаються на орендованому майданчику 
(договір суборенди б/н від 20.12.2012 p.), який знаходиться під охороною.________________

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається 
як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні 
нормативно-правові акти:
Закон України «Про охорону праці».__________________________________________________
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».____________________________________
Закон України «Про пожежну безпеку».______________________________________________
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 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».______________
НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів
про охорону праці, що діють на підприємстві».________________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»._______________________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»._____ ________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»._____
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».__________________
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 і
промислова безпека у будівництві».__________________________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та ін.
Нормативно-правова база оновлюється за допомогою Інтернет._________________________
нормативно-правової

Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з охорони 
праці. На підприємстві в наявності навчально-методичне забезпечення. С посібники з 
охорони праці, наглядна агітація. Розроблені та затверджені навчальні плани та програми 
інструктажів та навчання з питань охороні праці, електробезпеки та пожежної безпеки, в т.ч. 
програми навчання та екзаменаційні білети для перевірки знань з охорони праці під час 
виконання задекларованих робіт та програми проведення інструктажів з охорони праці на 
робочому місці для працівників, які виконують ці роботи._________________________
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.М. Кутькіна____
(ініціали та прізвище)

s / t f  У Я  2 0 2 0  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

Примітки: 1. Фізична 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 відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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