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Цеигр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

„ » „ І О О Д е к л а р а ц і я
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю__________
Для юридичної особи: найменування юридичної особи , місцезнаходження, код

"НАУКОВО-ПРОЕКТНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ПОЛІСТРОЙ”», 49000. м. Дніпро, 
Ленінський район, вул. Моніторна, буд.2, кв. 399,________________________________
згідно з ЄДРПОУ. прізвище, ім'я та по батькові керівника: номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
код ЄДРПОУ 35042421:_______________________________________________________
директор: Чернобельський Ігор Анатолійович, телефон: 06756770000, роІузїгоуцфиаТт

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 на території м. Дніпра та Дніпропетровської області

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: відсутній_______________

(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)
Я, Чернобельський Ігор Анатолійович__________________________________________

(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. ___________________

(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,

Кількість робочих місць -  29, на яких існує ризик виникнення травм -  15: кількість 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 
будівель -  1: адміністративна будівля розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Ю. Савченко,
буд. 107, структурних підрозділів -  3.____________________________________________
споруд, (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: директор ТОВ «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ» Чернобельський І.А. та головний 
інженер Каушман М.С. пройшли у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. 
навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу 
«Охорона праці», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (протокол від 11.05.2018 р. № 1.05-18 011, посвідчення № 28.05/18 ОП і 
посвідчення № 29.05/18 ОЩ. Виконроб Стремовський О.В. пройшов у ТОВ «УК «Дніпро- 
буд» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони прані в об'ємі загального 
курсу «Охорона праці», а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол від 1 /,05.2018 р. № 442, посвідчення № 3936).
Директор ТОВ «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ» Чернобельський І.А. та головний інженер 
Каушман М.С. пройшли у ТОВ УК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», а перевірку знань - комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 17.04.2018 р.
№ 98, посвідчення № 02555 та посвідчення № 02556). Виконроб Стремовський О.В. 
пройшов у ТОВ «УК «Дніпробуд» навчання з НПАОГІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони



праці під час виконання робіт на висоті», а перевірку знань - комісією Головного улравлін. 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 07.05.2018 р. № 423, посвідчення 
№3915).
Наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного 
забезпечення: наказом № 1405 від 14 травня 2018р. у ТОВ «НЛБФ «ПОЛІСТРОЙ» 
обов’язки спеціаліста з охорони праці покладено на директора Чернобельського І.А.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог
Відповідальною особою за виконання робіт на висоті робіт у TOB «ТОВ «НПБФ «ПОЛІ
СТРОЙ» призначено виконроба Стремовського Олега Віталійовича (наказ № 1505 від 
15.05.2018р.).

'законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці,
Наказом № 1704 від 15.05.2018 р. у ТОВ «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ» створено комісію 
підприємства з перевірки знань з питань охорони праці у складі:
Голова комісії: Чернобельський І.А. - директор.
Члени комісії: Каушман М.С - головний інженер.

Стремовський О.В. - виконроб.

У ТОВ «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ» розроблені інструкції з охорони праці, в тому числі 
«Інструкція з охорони праці № 10 під час виконання робіт на висоті», які
інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
затверджені наказом №3010 від 30.10.2017 р._____________________________
Всі працівники ТОВ «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ» проходять навчання, стажування на робочому 
місці, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці згідно «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників 
ТОВ «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ», затвердженого наказом № 0510 від 05. 10.2017 р. Працівники 
ТОВ «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ», що виконують види робіт, які декларуються, пройшли навчання 
та перевірку знань по «Інструкції з охорони праці № 10 під час виконання робіт на висоті» 
комісією підприємства з перевірки знань з питань охорони праці (протокол № 1904 від 
16.05.2018 р .).
На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація на пристрої, що використо
вуються при виконанні декларованих робіт, які мають паспорти, інструкції з експлуатації

експлуатаційної документації,
(риштування стоїчні алюмінієві, драбина «Практика» 3-хсекційна розкладна 3*8).
Всі працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індиві-

засобів індивідуального захисту,
дуального захисту в повному обсязі: страхувальні канати, індивідуальні страхувальні 
системи для захисту від падіння та позиціонування на робочому місці 2ПЛ2, захисні каски, 
захисні костюми, пояса лямкові комбіновані ПЛК-3 в комплекті зі стропом тросовим 
згідно НПАОП 6.1.00-3.02-04 «Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному 
виробництві (зі змінами)». Засоби індивідуального захисту проходить періодичні 
випробування та огляди у відповідні терміни. Наказом №0110 від 01.10.2017 р. на 
підприємстві TQB «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ» створено комісію з прийняття та перевірки засобів
індивідуального захисту, що надходять на підприємство, на відповідність вимогам_____
нормативних документів,______________________________________________________
Всі працівники при прийомі на роботу та періодично один раз на рік проходять медичний
огляд._________________________________________ _____________________________
У ТОВ «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ» розроблені, затверджені та введені в дію: «Положення про 
систему управління охороною праці» (наказ № 0709 від 07.09.2017 р.), «Положення про 
службу охорони праці» (наказ № 0809 від 08.09.2017 р.), «Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 0509 від
05.09.2017 р.), «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (наказ 
№1109 від 11.09.2017 р.), «Перелік робіт з підвищеною небезпекою (наказ № 1909 від
19.09.2017 р.): посадові інструкції (наказ № 14 від 03.01.2017 р. ) та інструкції з охорони 
праці за професіями та видами виконуваних робіт (наказ № ЗОЮвід 30.10.2017р.).



У TOB «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ» ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці»: «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки», «Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці».«Журнал реєстрації
інструкцій з охорони праці». «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці».______
У ТОВ «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ» є в наявності навчально-методичне забезпечення та 
нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі НПАОП 0,00-1,15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті».
Нормативно-правова та матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:

нормативно-правової та матеріально-технічної бази,
У ТОВ «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, план-графік проведення навчання і перевірки знань з питань

навчально-методичного забезпечення)
охорони праці, білети з перевірки знань з питань охорони праці. В кабінеті охорони праці 
ТОВ «НПБФ «ПОЛІСТРОЙ» проводяться інструктажі, навчання і перевірка знань з питань 
охорони праці. Кабінет оснащений комп’ютерною та організаційною технікою, наглядними 
посібниками, плакатами з питань промислової безпеки та охорони праці. Працівники 
підприємства забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці в повному обсязі.

Перелік нормативно-правової документації

№ п/п Код, позначення документа Найменування нормативно-правового документа
1 Закон України «Про охорону праці»
2 НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу з охорони праці
3 НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 

висоті
4 ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві.
5 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

--------------==■----- Кодекс законів про працю України

Чернобельський
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання у Головному управлінні 
Держпраці у Дніпропетровській області р»

Примітки: і . 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.”


