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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Дніпротермобуд»_______ _______________________ ________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__51900 м. Камянське п-т Аношкіна, 90-1, код ЄДРПОУ 33247369.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

директор Санкевич Вадим Вікторович , тел. 067 566 38 88, 
роІипіпа2412(а),гтаіІ. сот_________________________________________ _

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;

роботи виконуються на території Дніпропетровської обл. та згідно уклад енних договорів
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір відсутній

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _

__________ не укладався
(дата проведення аудиту)

Я, Санкевич Вадим Вікторович, директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Дніпротермобуд»

(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
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

5 робочих місия. у тому числі 2 на яких існує півищений ризик виникнення травм
.відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Кількість будівель і споруд -1 ________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Санкевич Вадим Вікторович -  директор підприємства, який пройшов 
перевірку знань «загальний курс з охорони праці» комісією, що створена на підставі 
наказу від 30.11.2016р № 405 ГУ Держпраиі V Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу від 27.04.17р. №163). На підприємстві створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці (наказ від 04.01.18р № 07ЮД). Голова комісії -  директор Санкевич 
Вадим Вікторович, та члени комісії: інженер з охорони праці Полуніна Інна Олексіївна, 
виконроб Браіла Андрій Олександрович,які пройшли перевірку знань загального курсу з 
охорони праці комісією, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраиі 
у Дніпропетровській області від 30.11.16р. №405 (витяг з протоколу від 27.04.17р. №163)
Наказом від 04.01.18р. №12 призначено відповідальних за роботи, що виконуються на 
висоті понад 1,3 метра, з правом видачі наряд-допусків директору Санкевич В.В., у разі



його відсутності -  виконробу Буаіла А.О., які пройшли навчання вимог з НПАОП 0.PO
L I 5-07 «Правша охорони пуаиі під час виконання робіт на висоті» у ПП «Кріол» і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраиі У Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу від 27.04.17р. №162)_____
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 

безпеки;

Протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ «Дніпротермобуд» від 10.05.18р 
№2 було обрано уповноважену особу з питань охорони праці Полуніну Інну Олексіївну, яка 
пройшла навчання вимог з НПАОП 0.00-1.15-07 «Пуавил охоуони пуаиі під час виконання 
уобіт на висоті» у ПП «Кріол» і пеуевірку знань комісією Головного управління 
Деужпраиі V Дніпуопетуовській області (витяг з пуотоколу від 27.04.17р. №162) : 
уобітники підпуиємства мають відповідну пуофесійну підготовку (слюсауі по 
експлуатації та уемонту газового обладнання), пуоходять навчання, перевірку знань та 
відповідні інструктажі з питань охоуони праці згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення пуо поуядок пуоведення навчання і пеуевіуки зань з питань охоуони пуаиі»: 
пуаиівники підпуиємства слюсауі по експлуатації та уемонту газового обладнання 
Діденко В.А. Авраменко B.C., які задіяні в виконанні уобіт, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра, пуойїили навчання у КП КМР «Навчально-куусовий комбінат» та 
пеуевіуку знань з питань охоуони пуаиі, виробничих інструкцій, інструкцій з охорони 
праці та НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (витяг із протоколу від 31.05.18 № 30\3): з працівниками підприємства 
проводяться інструктажі з питань охорони праці, що підтверджуються відмітками 
записами в журналах реєстрації інструктажів; наказом від 10.05.18р. №14 розроблена 
та введена в дію інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті № 68: на 
підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці з відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, 
цільового інструктажів, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, журнал обліку робіт за 
нарядами і розпорядженнями, журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних 
засобів захисту: в наявності необхідна експлуатаційна документація в т.ч. на те, що 
використовується при виконанні робіт на висоті понад 1,3 метуа зокрема: стуем янка 
металева (інв. №003 2017року остання випробування 27.04.2018р.): пуаиівники 
забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно 
до НПАОП 0.00-4.01-08 Положення пуо порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби 
індивідуального захисту викоуистовують за пуизначенням, зберігають у технічно- 
справному стані з пуоведенням технічного обслуговування, ремонту експлуатаційних 
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробника.
Перелік інструментів та приладів, що використовуються: пояса запобіжні ЗПЛ-К-2 шт., 
дата виготовлення 20.06.17р(Україна) інв..№ 002. 001 протокол випробування від 
12.07.18р. №21, стрем янка металева дата виготовлення 10.09.17р остання дата 
випробувань 27.04.18р.
Нормативно правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, підприємство має навчально-методичне 
забезпечення для організацій роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в 
повному обсязі. Наказом від 10.05.2018р №24 по підприємству затверджений перелік 
діючих законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та 
промислової безпеки, який включає зокрема Закон України «Про охорону праці» НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правша охорони праці під час виконання уобіт на висоті». НПАОП 0.00-
1.71-13 Правша охорони пуаиі під час уоботи інстуументом та пристроями. НПАОП 
0.00-4.21-04 «Типове положення пуо службу охоуони праці»;навчання і інстууктажі з



які пройшли навчання вимог з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правша охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» у ПП «Кріол» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраиі у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 27.04.17р. 
№162)______________________________________________

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

Протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ «Дніпротермобуд» від 10.05.18р 
№2 було обрано уповноважену особу з питань охорони праиі Полуніну Інну Олексіївну, яка 
пройшла навчання вимог з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правш охорони праиі під час виконання 
робіт на висоті» у ПП «Кріол» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраиі У Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 27.04.17р. №162) : 
робітники підприємства мають відповідну професійну підготовку (слюсарі по 
експлуатації та ремонту газового обладнання), проходять навчання, перевірку знань та 
відповідні інструктажі з питань охорони праиі згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки зань з питань охорони праиі»: 
працівники підприємства слюсарі по експлуатації та ремонту газового обладнання 
Діденко В.А. Авраменко B.C., які задіяні в виконанні робіт, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра, пройшли навчання у КП КМР «Навчально-курсовий комбінат» та 
перевірку знань з питань охорони праці, виробничих інструкцій, інструкцій з охорони 
праці та НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праиі під час виконання робіт на 
висоті» (витяг із протоколу від 31.05.18 № 30\3); з працівниками підприємства 
проводяться інструктажі з питань охорони праці, що підтверджуються відмітками 
записами в журналах реєстрації інструктажів: наказом від 10.05.18р. №14 розроблена 
та введена в дію інструкція з охорони праиі при виконанні робіт на висоті № 68: на 
підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праиі, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці з відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, 
цільового інструктажів, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві, журнал реєстрації інструкцій з охорони праиі, журнал обліку робіт за 
нарядами і розпорядженнями, журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних 
засобів захисту: в наявності необхідна експлуатаційна документація в т.ч. на те, що 
використовується при виконанні робіт на висоті понад 1,3 метра зокрема: стрем янка 
металева (інв. №003 2017року остання випробування 27.04.2018р.): працівники 
забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно 
до НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби 
індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно- 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту експлуатаційних 
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробника.
Перелік інструментів та пршадів, що використовуються: пояса запобіжні ЗПЛ-К-2 шт., 
дата виготовлення 20.06.17р(Україна) інв.№ 002, 001 протокол випробування від 
12.07.18р. №21, стрем янка металева дата виготовлення 10.09.17р остання дата 
випробувань 27.04.18р.
Нормативно правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праиі та промислової безпеки, підприємство має навчально-методичне 
забезпечення для організацій роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в 
повному обсязі. Наказом від 10.05.2018р №24 по підприємству затверджений перелік 
діючих законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праиі та 
промислової безпеки, який включає зокрема Закон України «Про охорону праиі» НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правша охорони праиі під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-
1.71-13 Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями. НПАОП 
0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;навчання і інструктажі з



питань охорони праиі проводяться у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення пуо порядок проведення навчання і перевірки знань та питань охорони праиі». 
На підприємстві обладнаний куток з охорони праиі ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню працівників з питань охорони праиі. 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праиі забезпечений посібниками, нормативно- 
правовими актами з охорони праиі, наглядними матеріалами тощо.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 

забезпечення)

В.В. Санкевич 
(ініціали та прізвище)

іЯ  СЯ 2оД; р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держлраці,,//^  20^Ур.

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.”.


