
ДЕКЛАРАЦІЯ
центр нщ і ммітсгряггтшнч и відповідності матеріально-технічної бази роботодавця

М. Дніпра ., вимогам законодавства з питань охорони праці 
7[уу[р 20 та промислової безпеки

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ _ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «БУДІВЕЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ДНІПРО»

(для ю ридичної особи: найменування юридичної особи,
49000. м. Дніпро, вул. Троїцька, 9, прим 20-23. оф.З, 41368909 

місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

_____ Ісмаілов Дмитро Сергійович (066-038-71-28)_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На об’єктах замовників по території Дніпропетровської області, згідно укладених
договорів___________________________________________________________

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився 

Я. Ісмаілов Дмитро Сергійович___________________________________________,
(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 під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
Роботи верхолазні

Кількість робочих місць 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 2_____

кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
Адміністративна будівля та дільниця будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних
робіт ________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Ісмаілов Д. С. -  директор, Ісмаілова А.С. -  інженер з охорони праці. 
Вишневенький В.О. -  виконавець робіт, посадові особи підприємства, які призначені наказом 
по підприємству відповідальними за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, а
саме:____________________ _____________________________________ ________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб)

№ 45 від « 18» березня 2018р про призначення особи, відповідальної за 
безпечне виконання робіт на об’єктах замовників (директор Ісмаілов Д.С.)

№ 46 від «18» березня 2018р про призначення особи, відповідальної за видачу
нарядів-допусків під час виконання робіт на об’єктах замовників (директор Ісмаілов Д.С.)

№ 47 від «18» березня 2018р про призначення відповідальної особи за безпечне 
виконання робіт на висоті (директор Ісмаілов Д.С.)

№ 48 від «18» березня 2018р про призначення особи, відповідальної за організацію 
проведення медичних оглядів (інженер з охорони праці Ісмаілова А.С.)



№ 49 від «18» березня 2018р про призначення осіб, відповідальних за облік, зберігання 
та видачу запобіжних поясів та канатів (інженер з охорони праці Ісмаілова А.С., виконавець 
робіт Вишнивецький В.О.)

№ 50 від «19 » березня 2018р про призначення особи, відповідальної за облік, 
зберігання та видачу засобів індивідуального захисту (інженер з охорони праці Ісмаілова А.С.. 
виконавець робіт Вишнивецький В.О.)

№ 51 від «19 » березня 2018р про призначення відповідальної особи за пожежну 
безпеку на підприємстві (інженер з охорони праці Ісмаілова А.С.)

№ 52 від «19 » березня 2018р про призначення особи, відповідальної за 
електрогосподарство підприємства та його заступника (інженер з охорони праці Ісмаілова 
А.С.. виконавець робіт Вишнивецький В.О.)

№ 53 від «19 » березня 2018р про призначення відповідальної особи за безпечне 
виконання і контроль зварювальних робіт (виконавець робіт Вишнивецький В.О.)

№ 54 від «19 » березня 2018р про призначення особи, відповідальної за проведення 
приймального контролю будівельно-монтажних робіт та закінчених обєктів будівництва 
(виконавець робіт Вишнивецький В.О.)

№ 55 від «19 » березня 2018р про призначення особи, відповідальної за безпечне 
виконання робіт інструментами та пристроями (виконавець робіт Вишнивецький В.О.)

№ 56 від «19» березня 2018р про призначення особи, відповідальної за облік, 
зберігання та видачу електрозахисних засобів (інженер з охорони праці Ісмаілова А.С.) 
Наказом по підприємству №57 від 20.03.2018 року, створена служба охорони праці на 
підприємстві. Обов’язки покладено на інженера з охорони праці Ісмаілову А.С.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прані» 
наказом № 58 від 20.03.2018 р. переглянута та затверджена комісія з перевірки знань з питань 
охорони прані, у складі: Голова комісії- директор Ісмаілов Д.С. Члени комісії - інженер з 
охорони праці Ісмаілова А.С. -  виконавець робіт Вишнивецький В.О.
Наказом по підприємству №59 від 20.03.2018 року затверджені інструкції з охорони праці, які 
діють на підприємстві ( до складу включені інструкції з безпечного виконання робіт 
пі пвиптеної небезпеки, а саме: № 11 інструкції з охорони праці для електрогазозварника; № 12 
інструкція з охорони праці для електромонтажника; № 13 інструкція з охорони праці при 
виконанні робіт на висоті; № 14 інструкція з охорони праці при виконанні робіт з 
застосуванням драбин, драбинок та робочого настилу; № 14 інструкція з охорони праці при 
виконанні верхолазних робіт із застосуванням запобіжних поясів).
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №60 від 
20.03.2018 р. переглянуто, затверджено та введено в дію: - Положення про службу охорони 
праці. - Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці. - Положення про комісію з питань охорони праці підприємства. - Положення про 
вхідний контроль матеріалів. - Положення про уповноваженого найманими працівниками 
особи з питань охорони праці.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функ
ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №61 від 20.03.2018 р. 
переглянуто, затверджено та введено в дію: - Положення про систему управління охороною 
праці (СУОП). Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується 
наказами, положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальними 
особами за ведення: «Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань». Журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці». «Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці». «Журнал огляду риштувань підмостей», «Журнал протоколів 
перевірки знань». «Журнал обліку видачі наряд-допусків». «Журнал обліку та огляду



такелажних засобів, механізмів та пристосувань». «Журнал обліку та огляду засобів для 
газополум‘яної обробки металів». «Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та 
інших 313», «Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників», призначено: - інженера з охорони праці 
Ісмаілова А.С. -  виконавця робіт Вишнивецького В.О.
Працівники пі лприємства у встановленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з 
питань безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки, в наявності посвідчення 
встановленого зразку, а саме:
Директор - Ісмаілов Д.С. пройшов перевірку знань з знання Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у посадових осіб 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 
16/48/2018 від « 2 9 » січня 2018р.) навчання у Державному Підприємстві «Придніпровський 
Експертно-Технічний Центр Держпраці»
Інженер з охорони праці - Ісмаілова А.С. пройшов перевірку знань з знання Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти пілвитттеної небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у 
посадових осіб комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з 
протоколу № 18/50/2018 від «08» травня 2018р.) навчання у TQB «Учбовий центр «КСИМЕ». 
Виконавець робіт -  Витпнивецький В.О. пройшов перевірку знань з знання Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у 
посадових осіб комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з 
протоколу № 18/50/2018 від «08» травня 2018р.) навчання у ТОВ «Учбовий центр «КСИМЕ» 
Перевірка знань з «Правил безпеки систем газопостачання»(НПАОП 0.00-1,76-15) у 

посадових осіб комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(Директор - Ісмаілов Д.С., Ісмаілова А.С. -  інженер з охорони праці. Вишневенький В.О. -  
виконавець робіт) (витяг з протоколу № 76-17 від «12» грудня 2017р.) навчання у Державному 
Підприємстві «Придніпровський Експертно-Технічний Центр Держпраці».
Перевірка знань з «Правил безпеки та безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87) у посадових осіб комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 77-17 від «12» грудня 2017р.) навчання у 
Державному Підприємстві «Придніпровський Експертно-Технічний Центр Держпраці» 
Перевірка знань з «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті»(НПАОП 0.00-1.15- 
07) у посадових осіб комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(Директор - Ісмаілов Д.С., Ісмаілова А.С. -  інженер з охорони праці. Вишневенький В.О. -  
виконавець робіт! (витяг з протоколу № 78-17 від «2» грудня 2017р.) навчання з питань 
охорони праці у Державному Підприємстві «Придніпровський Експертно-Технічний Центр 
Держпраці».
Перевірка знань з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(НПАОП 0.00-1.71-13) у посадових осіб комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (Директор - Ісмаілов Д.С., Ісмаілова А.С. -  інженер з охорони 
праці, Вишневецький В.О. -  виконавець робіт) ( витяг з протоколу № 79-12 від «12» грудня 
2017р.) навчання з питань охорони праці у Державному Підприємстві «Придніпровський 
Експертно-Технічний Центр Держпраці»)
Перевірка знань з «Пожежно-технічний мінімум»:
-  витяг з протоколу № 19 від « 2 2 » лютого 2018р. (Директор - Ісмаілов Д.С., Ісмаілова А.С. -  
інженер з охорони праці, Вишневецький В.О. -  виконавець робіт) (навчання з питань 
пожежно-технічного мінімуму у ТОВ «ДІЯ»)



Професійне навчання:
Трофімов Валерій Валерійович , Посвідчення № 134126, протокол № 48-18Д від «17» травня 
2018р. про присвоєння робітничої кваліфікації верхолаз, видане ДП «Учбово курсовий 
комбінат «ОДЕСБУД».
Марін Ігор Володимирович. Посвідчення № 134127, протокол № 48-18Д від «17» травня 
2018р. про присвоєння робітничої кваліфікації верхолаз , видане ДП «Учбово курсовий 
комбінат «ОЛЕСБУЛ».
Навчання з охорони праці:
Трофімов Валерій Валерійович , пройшов перевірку знань з знання Законів України «Про 
охорону праці», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у посадових осіб 
комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 
18/50/2018 від «08» травня 2018р.) навчання у ТОВ «Учбовий центр «КСИМЕ».
Марін Ігор Володимирович. Посвідчення пройшов перевірку знань з знання Законів України 
«Про охорону праці», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у 
посадових осіб комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з 
протоколу № 18/50/2018 від «08» травня 2018р.) навчання у ТОВ «Учбовий центр «КСИМЕ». 
Працівники підприємства забезпечені у повному обсязі засобами індивідуального захисту 
(спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, драбина дерев‘яна приставна. - Пояс 
запобіжний безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 - 2 одиниці. - Пояс запобіжний 
лямочний з наплічними ножними лямками 2 ПЛ-2 - 3 одиниці.). Створено комісію з іспиту 
поясів, риштувань та устаткування, наказ від 20.05.2018р. №80. В наявності необхідна 
експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі ті, що використовується при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації на: пояси 
запобіжні з наплічними і ножними лямками 2ПЛ-2 - 3 од. та пояси запобіжний безлямочний з 
ланцюговим стропом 2ПБ2 - 2 од., акт випробування від 21.05.2018р. №01, драбина дерев‘яна 
приставна -  акт випробування від 21.05.2018р. №02, комісії ТОВ «БУДІВЕЛЬНА 
ЛАБОРАТОРІЯ ДНІПРО». На підприємстві організовано і проводиться періодичний 
медичний огляду працівників. Заключний акт за результатами періоличного медичного огляду 
працівників від 11.05.2018 р„ виданий ООО «Медмарин». На підставі результатів медогляду 
оформлюються і зберігаються «Картки працівників, які підлягають попередньому 
(періодичному) медичному огляду». При прийомі працівників на роботу у ТОВ 
«БУДІВЕЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ДНІПРО» проводиться під розписку ознайомлення про умови 
праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні 
права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів. 
Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що 
наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог 
законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної 
небезпеки. Товариство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в 
тому числі необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт. Обладнаний кабінет для 
проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці з плакатами та 
наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони 
праці за посадами та професіями. Матеріально-технічна база вілповілає вимогам чинного 
Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Бібліотечний фонд. Фонд 
нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів 
(ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, тощо) та технічної документації 
Підприємства складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних 
носіях. Фонд поповнюється, зберігається та актуалізується.
ТОВ «Зв’язокелектромонтаж», провело перевірку та випробування інструмента і засобами 
індивідуального захисту, та видало протоколи, а саме:



Протокол № 44-18 від 18.03.2018 випробувань систем страхування

В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру 
НПАОП, а саме:

ЗУ  № 229- IV  від Закон У к раїн и  «П ро охорону праці»
21.11.2002р.
П ост К М У  № 1107 від П орядок  видачі дозв ол ів  на виконання робіт п ідвищ еної
26.10.2011р. небезпеки та на експлуатацію  (застосування) м аш ин,
м еханізм ів , устаткуванн я п ідви щ енн я небезпеки
Н П А О П  0.00-1 .15-07 П равила охорони прац і при виконанні робіт на висоті
Н П А О П  45.2-7 .02-12 Д Б Н  А .3.2 .2-2009 О хорона пріці та пром и слової безпеки у
будівництві

Н П А О П  0.00-1 .71-13 П рави ла охорони праці під час роботи з інструм ентом  та
пристроям и

Н П А О П  0.00-4 .01-08  П олож ення про п орядок  забезпечення працівників
спец іальн и м  одягом , сп ец іальн и м  взуттям  та інш им и засобам и індивідуального захисту

Н П А О П  0.00-4 .12-05  Т ипове полож ення про порядок проведення навчання і
перевірки зн ан ь з питань охорони  праці

Н П А О П  0.00-4 .15-98  П олож ен н я про розробку інструкцій  з охорони праці

Н П А О П  0.00-4 .21-04  Т ипове полож ення про служ бу охорони праці

Н ак аз М О З № 246 П ор я док  проведення м едичних оглядів працівників
від 21.05.2007р . певних категорій

Наявністю служби охорони праці, інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації, засдбівіндивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної

-методичного забезпечення)

Ісмаілов Д.С.
(ініціали та прізвище)

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

Х У  20Х^р. X X

Примітка. 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 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 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 органу державної 
податкової служби мать відмітку в паспорті.


