
ДЕКЛАРАЦІЯ
Центр надання адміністрятивмил uuuiji 

м. Дніпра

відповідності матеріально-технічної базидимр ^ ^ ^ ^ ^ ^  у - і?я
законодавства з питань охорони пращ пашні: 20_р.

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІК БУД
ІНЖИНІРИНГ"________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52071, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, будинок 1, офіс 504
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

ЄДРПОУ 41718593, Сисоев Олександр Олексійович, тел. 380665687375, паІи$іа1377(5)икг.пе1_____
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; 

Дніпропетровська обл., згідно укладеним договорам
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

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ПІК 
БУД ІНЖИНІРИНГ» страхування не проводиться т. щ. не е об'єктом підвищеної небезпеки

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Сисоев Олександр Олексійович__________________________________________________
(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 діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти; 

Зварювальні роботи___________ _______________________________________________________
(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

Кількість робочих місць: 8, із них 5, на яких існує підвищений ризик виникнення травм..................
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

одна адміністративно-побутова будівля, і також приміщення, які надаються замовниками, згідно з 
договорами підряду_________________ __________________________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Сисоев Олександр Олексійович, головний інженер Тесля В'ячеслав 
Валентинович, виконроб Кокоша Андрій Костянтинович пройшли навчання у навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запрізькій області: з загального курсу «Охорона праці» (витяг з протоколу від 25.05.2018р., № 3.05- 
180П), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з 
протоколу від 15.05.2018р., № 4.1.05-04/18), ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРІП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ (витяг з 
протоколу від 30.05.2018р., № 042.5/18Е, 5 гр. з електробезпеки у кожного). На підприємстві



наказом від 30.05.2018р. №01-05-оп/18 створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці, в складі: голова комісії -  директор Сисоєв Олександр Олексійович, головний 
інженер Тесля Вячеслав Валентинович, виконроб Кокоша Андрій Костянтинович

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

На підприємстві ТОВ «ПІК БУД ІНЖИНІРИНГ» у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про 
охорону праці» створено службу охорони праці, наказом «17» січня 2018р. № 01-01-оп функції 
служби охорони праці на підприємстві директор Сисоєв О.О. поклав на себе.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказом від!8.01.2018 №03-01-оп/18. відповідальною особою за електрообладнання та 
електробезпеку призначено головного інженера Теслю Вячеслава Валентиновича 
Наказом від!8.01.2018 №03-01-оп/18. відповідальною особою за безпечне виконання
електрозварювальних робіт призначено виконроба Кокошу Андрія Костянтиновича 
Наказом від18.01.2018 №03-01-оп/18. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на 
висоті та за оформлення та видачу наряду-допуску на виконання робіт на висоті призначено 
виконроба Кокошу Андрія Костянтиновича. Відповдальною особою за затвердження наряда- 
допуску на виконання робіт на висоті призначено головного інженера Теслю Вячеслава 
Валентиновича
Наказом від18.01.2018 №03-01-оп/18 відповідальною особою за зберігання, ремонт та
збереження в справному стані електро і пневмоінструменту призначено виконроба Кокошу Андрія 
Костянтиновича.
Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб та працівників відповідає заявленому виду 
робіт підвищеної небезпеки. Вони мають відповідні кваліфікаційні знання: головний інженер, 
Тесля В.В., в Національному гірничому університеті отримав вищу освіту за напрямом підготовки 
«Електротехніка» за кваліфікацією бакалавра, молодшого гірничого інженера-електрика; 
виконроб, Кокоша А.К., в Дніпропетровському державному технічному університету здобув 
кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавра з напрямом підготовки «Електромеханіка». 
Електрозварник, Тесля В.В., пройшов атестацію зварювальника в ТОВ ПНП
«Коксохімтепломонтаж». Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом: 
трубопроводів пари і гарячої води; систем газопостачання: сталевих, несучих конструкцій; 
посудин, що працюють під тиском: зовнішні мережі і спорудження водопостачання. Протокол 
№150 від 04.06.2018 р. Посвідчення зварника №140-ДН-58
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять спеціальне навчання та 
перевірку знань: первинне в спеціалізованих учбових комбінатах, повторне на підприємстві, 
відповідні інструктажі, та навчання з питань охорони праці згідно затверджених програм 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по 
професіям з перевірки знань з питань охорони праці та за видами виконуваних робіт. Монтажники 
та електрозварник пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального 
курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» та інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних 
робіт ( Протоколи з навчання та перевірки знань комісією по підприємству від 31.05.2018р.) 
Документація: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал ведення протоколів 
засідання комісії з перевірки знань з питань охороні праці, журнал протоколів перевірки знань, 
журнал обліку засобів індивідуального захисту. Закон України «Про охорону праці», наказом по 
підприємству від 18 січня 2018р. № 02-01-ОП введено в дію: положення про службу ОП, 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструкції 
з охорони праці, в тому числі, інструкції: «При роботі на комп'ютерній техніці №03»; «При роботі з 
електроінструментом №04»; «Для монтажника №05»; «Під час виконання електромонтажних 
робіт у діючих електроустановках №06»; «Для електрозварника №07»; «Для електромонтера 
№08»; «При роботі на висоті №09». Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог з 
охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 
підприємстві, затверджений директором: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань
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з
охорони праці, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, 
Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Журнал 
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Журнал перевірки та випробувань 
електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників. 
Журнал обліку та зберігання засобів захисту, Журнал обліку та випробувань поясів та приладдя до 
них. Журнал обліку нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно норм: захисні 
каски, респіратори, діелектричні рукавички, діелектричні калоші, покажчики напруги, ізолювальні 
штанги, інструменти з ізолювальними рукоятками та інші (випробування вказаного устаткування 
виконує електротехнічна лабораторія підприємства ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ, 
свідоцтво про атестацію електротехнічної лабораторії» N° ПЕ-0202/2015, чинне до 31.12.2018).; 
переносні заземлювачі; захисні огородження; діелектричні коври; плакати та знаки безпеки; 
запобіжний монтажний пояс (придбаний 29.12.2017р.)_________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. В наявності: зварювальний апарат BLACK EPON 250А; 
слюсарний інструмент з ізольованими рукоятками; вольтметри; амперметри; струмовимірювальні 
кліщі; фарбопульт електричний МЗПО ЭК-160; електродриль DWT-B-1000C; електродриль ТАЙГА 
ДЭУ 950; електродриль МАКІТА DP 4011; перфоратор VERTO 50G 369; перфоратор ТЕМП ПЭ 950; 
перфоратор МАКІТА HR 2470; перфоратор EVRO-TECH ЕТ 2602; кутошліфувальна машина ЭЛПРОМ 
ЕМШУ-850-125; вежа-тура 20 м комплект; підмости пересувні М 1 (збірно-розбірні) - 2 комплекти 
драбина AL 5 м (дата огляду 25.05.2018).

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». Закон України «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної 
роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 40-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; 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»;__________________________________________________________:

На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений плакатами, наглядною агітацією,
розроблені програми, перевірки знань. Навчально-методичне забезпечення
поповнюється за доп періодичних видань.

ріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

J3L с

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ______  20 'У *  р.
№ / 2 *________ .

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.


