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Декларація 
відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне п ід п р и є м с т в о  «УКР.БУД». 49000. м. Дніпро, 
вул. Мандриківська. 44. код ЄДРПОУ 40858464: _____________________________
згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника; номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
директор: Стрілець Андрій Миколайович, телефон: 098-268-0178. ukrbuildmg85@gtnail.com>

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: не укладався___________
(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. Стрілець Андрій 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, шо в и к о н у ю т ь с я  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 --19. на яких іс н у є  р и з и к  виникнення травм -  11: 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, вуд. Мандри
ківська. 44. буд. 107. с т р у к т у р н и х  підрозділів -  3._________________________________
споруд, (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: директор ПП «УКР.БУД» Стрілець А.М.. головний інженер Стрілець P.M. 
та виконроб Олійник Р.А пройшли у навчальному центрі з о х о р о н и  праці 
Ф0П Макаров Д.В. навчання законів та нормативно-правових актів з о х о р о н и  праці в об'ємі 
загального курсу «Охорона праці», а перевірку знань комісією Головного управління 
Держлраці у Запорізькій області Гпротокол від 20.06.2018 р. № 1.05-18 ОГТ. посвідчення № 
143-06/18 ОП посвідчення № 142-06/18 ОП та посвідчення № 141-06/18 ОШ.
Директор ПП «УКР.БУД» Стрілець А.М., головний інженер Стілець О.М. та виконроб 
Олійник P.A. пройшли у  ТОВ УК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила о х о р о н и  праці під час виконання робіт на висоті», а  перевірку знань - комісією 
Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області (протокол від 08.06.2018 р.
№ 143. посвідчення № 03876. посвідчення № 03877 та посвідчення № 03878).
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 № 2106 від 21 червня 2018р. у ПП «УКР.БУД» обов’язки спеціаліста з 
охорони праці покладено на директора Стрілець А , М . ____________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог
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Відповідальною особою за виконання робіт на висоті робіт у ПП «УКР.Б. 
призначено виконроба Олійник Романа Анатолійовича (наказ № 1506 від 15.06.2018р.).
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці.
Наказом № 2206 від 22.06.2018 р. у ПП «УКР.БУД» створено комісію підприємства 
перевірки знань з питань охорони праці у складі:
Голова комісії: Стрілець А.М. - директор.
Члени комісії: Стрілець О.М - головний інженер.

Олійник Р.А. - виконроб.

У ПП «УКР.БУД» розроблені інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція з охорони 
праці № 10 під час виконання робіт на висоті», які затверджені наказом №3010
інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.
ВІД 30.10.2017 Р.________________________________________________________________________________________
Всі працівники ПП «УКР.БУД» 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 ПП «УКР.БУД». 
затвердженого наказом № 0510 від 05. 10.2017 р. Працівники ПП «УКР.БУД». 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 № 2706 від 27.06.2018 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 (акт випробування від 07.05.2018 р,). 
індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та позиціонування на робочому 
місці 2ПЛ2 (акт випробування від 09.04.2018 р.), захисні каски, захисні костюми, пояса 
лямкові комбіновані ПЛК-3 в комплекті зі стропом тросовим канати (акт випробування 
від 1 1.05.2018 р.), згідно НПАОГІ 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 ПП «УКР.БУД» 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 ПП «УКР.БУД» 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 віл 
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 № ЗОЮ від 30.10,2017р.).
У ПП «УКР.БУД» 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 ГІП «УКР.БУД» 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 ПП «УКР.БУД» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань



о х о р о н и  п р а ц і ,  п л а н - г р а ф ік  п р о в е д е н н я  н а в ч а н н я  і п е р е в ір к и  з н а н ь  з  п и т а н ь  о х о р о н и  п р а ц і ,  
навчально-методичного забезпечення)
білети з перевірки знань з питань охорони праці. В кабінеті охорони праці ПП «УКР.БУД»
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.
При виконанні заявлених робіт використовуються риштування, які вводяться в 
експлуатацію з оформленням акту приймання, затвердженим головним інженером 
підприємства. Інвентарні драбини походять випробування у визначені терміни (акт 
випробування від 03.04.2018 р.) Р у ч н и й  електроінструмент (електричні шліФмашинки., ручні 
дрилі) пройшов випробування на відповідність встановленим вимогам у ДП «Кривбас -
стандартметрогія» (протокол випробування № 22-45-7 ЕП від 14.05.2018 р).____________
У ПП «УКР.БУД» є в наявності така нормативно-правова документація: Закон України «Про 
охорону праці», НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу з охорони праці», 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві», 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 пращо України.__________________________ .

Примітки: 1. Ф ізична 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 держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”
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ЬІМ. Стрілець
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