Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

ДЕ КЛАРАЦІЯ
І
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Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ ВІДГІОВІД А Л Ы11СТ10
БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДАФ1», місцезнаходження: 49107, Дніпропет
ровська обл., місто Дніпро, бульвар Зоряний, будинок 1А, код ЄДРПОУ - 32228680.
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи, місцезнаходження, код зл д н о з £Д Р І Ю У.

керівник
Генеральний
директор
тел. 056 373 91 19, isichenko@ dafi.com.ua

Скляренко

Ігор

Георгійович,

прізвище, ім'я та побатькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, їм 'я та по батькові, серія і номер п а с п о р т , ким і коли виданий;

місце проживання. рссстраціПіші) номер облікової' картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки - м. Дніпро та Дніпропетровська область на
об ’єктах Замовників згідно укладених договорів.
місце виконання робіт п ідвіш ен ої небезпеки

та/або експлуатації (заетосування )маш ин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету М іністрів від 16.08.2002 №1 788 страхування
не проводиться , так як Товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, С к л я р е н к о Ігор Г ео р гій о ви ч , Г ен ер ал ьн и й д и р ек то р ,
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищ еної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно) та в
зонах д ії струму високої частоти.
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

та/аоо машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, гип або марка (за наявності) номер партії, л аза виготовлення, країна

походження, які виконуються та/або експлуатую ться (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

На підприємстві працюють 6 (шість) осіб, з иих на яких існує підвищ ений ризик виник
нення травм - 5 (іГягь) осіб._____ __________________ _______________________________
кількість робочих

м іс ц ь ,

у тому числі і

їх

на яких існує підвищений ризик виникнення травм.,

Офісне приміщення розташоване за адресою: 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ро, бульвар Зоряний, будинок 1А (Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності № 109573153 в д 29.12.2017 p .).
Роботи виконуються на об'єктах замовників відповідно до договорів надання послуг.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості:
Наказом № 04-ПБ від 10.08.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємст
ва призначено головного енергетика Ісіченко Д.В.. особою, що заміщає - інженера-енергетика
М азаєва С.П.
Наказом № 05-ПБ від 10.08.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт з під
вищеною небезпекою призначено головного енергетика Ісіченко Д.В., особою, що заміщає інженера-енергетика Мазаєва С.П.
Наказом № 06-ПБ від 10.08.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному
стані електроінструмента, інструмента та пристосувань призначено інженера-енергетика М аза
єва С.П.
Наказом № 07-ПБ від 10.08.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на ви
соті призначено головного енергетика Ісіченко Д.В. Для випробування поясів та пристосувань
на підприємстві створена комісія у складі: головний енергетик Ісіченко Д.В., інженер-енергетик
Мазаєв С.П.. інженер з охорони праці Рубцов С.Л.
Наказом №08-ГІБ від 10.08.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному стані
електротехнічного обладнання підприємства призначено головного енергетика Ісіченко Д.В.,
особою, що заміщає - інженера-енергетика М азаєва С.П.
Наказом №09-Г1Б від 10.08.2018 р. відповідальною особою за проведення стажування робітни
ків після проведення вступного та первинного інструктажу на робочому місці на протязі 2-15
змін призначено інженера-енергетика М азаєва С.П.
Наказом № 10-ПБ від 10.08.2018 р. відповідальною особою за проведення вхідного контролю
проектної документації, конструкцій, сировини, метаріалів тощо призначено головного енерге
тика Ісіченко Д.В.
Наказом № 13-ПБ від 10.08.2018 р. для проведення робіт з метою створення безпечних умов
праці на виробництві створена виробнича дільниця у складі: головний енергетик Ісіченко Д.В.,
інженер-енергетик Мазаєв С.П.. електромонтери по ремонту та обслуговування електрооблад
нання Глушич С.В.. Крот С.В. Відповідальною особою за безпечне виконання робіт призначено
головного енергетика Ісіченко Д.В.
Наказом № 19-ПБ від 13.08.2018 р. затверджені «Комплексні міри по дотриманню нормативів
безпеки, праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання виро
бничого травматизму, професійних захворювань та аварій».
Наказом № 20-ПБ від 13.08.2018 р. затверджений список працівників, які маю ть право видачі
наряд-допусків та розпоряджень, керівників робіт - головний енергетик Ісіченко Д.В.. інженеренергетик М азаєв С.П.
Наказом № 21-ПБ від 13.08.2018 р. затверджений перелік робіт, які виконуються по нарядам, ро
зпорядженням та в порядку поточної експлуатації.
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від
10.08.2018 року № 03-ПБ/2018. члени якої: генеральний директор Скляренко І.Г., головний ене
ргетик Ісіченко Д.В.. інженер-енергетик М азаєв С.П. інженер з охорони праці Рубцов С.Л. П ра
цівники пройшли навчання та перевірку знань:
>
Генеральний директор Скляренко І.Г. пройшов навчання в ІІВЦ «П рофесійна безпека»
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області згідно зако
нодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробе
зпеки, пожежної безпеки та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі «Загальний
курс з ОГІ». Витяг з п р о т о к о л у №81 -15-17 від 19.01.2017 р. Посвідчення № 15-32-2017.
г
Інженер з охорони праці Рубцов С.Л. пройшов навчання в ГОВ « I l К I I «Будмашоенова»
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпращ у Київській області згідно законів
та нормативно-правових актів з охорони праці: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці.
надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, організація оперативної ро
боти з охорони праці, правил поведінки у разі виникнення аварій. ГІразил пожежної безпеки в
Україні, Закону України «Про охорону праці». Витяг з протоколу № 3-2106-18 від 21.06.2018 р.
Посвідчення № 3-2106-18-12
>
Інженер-енергетик Мазаєв С.П.. головний енргетик Ісіченко Д.В. пройшли навчання в
ГОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці», «1 Іро за
гальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищ еної небезпеки» та

з
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №841 від
09.08.2018 р. Посвідчення № 8177. №8178.
>
Генеральний директор Скляренко І.Г. (4 група з електробезпеки до 1000 В), головний
енергетик Ісіченко Д.В. (5 група з електробезпеки до та понад 1000 В), інженер з охорони праці
Рубцов Є.Л. (4 група з електробезпеки до 1000 В) пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий
комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпро
петровській області згідно Законодавства про охорону праці. Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки. Виписка з протоколу № 167 від
04.07.2018 р. Посвідчення № 04487, № 04488, № 04489.
>
Головний енергетик Ісіченко Д.В.. інженер з охорони прац і..Рубцов С.Л. пройш ли на
вчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охо
рони праці під час виконання робіт на висоті». Виписка з протоколу № 143 від 08.06.2018 р. По
свідчення № 03880. №03881.
г
Інженер-енергетик Мазаєв С.ГІ. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ГІБГГС,
11ТЕЕС, ППБ, 5 група з електробезпеки до і вище 1000 В. Виписка з протоколу №141 від
12.07.2018~р. Посвідчення №05057.
>
Інженер з охорони праці Рубцов С.Л., інженер-енергетик М азаєв С.П., головний енерге
тик Ісіченко Д.В. пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.001.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті». Витяг з протоколу №715 від
______________________ _________________
16.07.2018 р. Посвідчення №7711. № 7712. № 7713.
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю ть, за дотрим анням вимог законодавства з питань охорони праці та п ром ислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці»
наказом № 01-ПБ від 01.02.2013 р. переглянута служба охорони праці. Ф ункції служби охорони
праці на підприємстві покладаються на інженера з охорони праці Рубцова С.Л.
наявністю служ би охорони праці.

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування К рої C.B., Глушич С.В. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією - електромонтер з ремонту та обслугову
вання електроустаткування (4. 5 розряду відповідно). Виписка з протоколу №471 від 18.05.2018
р. Посвідчення № 8491, № 8490
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Глушич С.В. пройшов на
вчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно ГІБЕЕС. ПТЕЕС. ГІПБ, 5 група з електробезпеки до і вище
1000 В. Виписка з протоколу №141 від 12.07.2018 р.
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці»., наказом
№ 04-ПБ від 01.02.2017 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 № 04-ПБ від 01.02.2017 р. перегля
нуто, затверджено та введено в дію:
- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальними особами за ведення:
«Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань».
Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»,
«Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»,
«Ж урнал огляду риштувань підмостей».
«Ж урнал протоколів перевірки знань».
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«Ж урнал обліку видачі наряд-допусків»,
«Ж урнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань»,
«Ж урнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших ЗіЗ»,
«Ж урнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, перет
ворювачів частоти та переносних світильників», призначено: інженера з охорони праці Рубцова
Є .Л . інженера-енергетика М азаєва С.П.. головного енергетика Ісіченко Д.В.
Наказом №07-116 від 05.02.2017 р. переглянуті, затверджені та введені в дію посадові інструк
ції. Наказом № 02-ПБ від 01.02.2017 р. переглянутий та затверджений перелік робіт з підвище
ною н ебезпекою , які виконуються на підприємстві та перелік робіт п ідвищ еної небезпеки для
проведення яких потрібне попереднє спеціальне навчання. Наказом № 01-ПБ від 01.08.2018 р.
переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами
робіт.
Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знань, що підтверджується протоко
лами від 13.08.2018р. № № 01. 02. 03, 04, 05комісії з перевірки знань з питань олорони праці ТО В
БІК «ДАФ1»: (Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціа
льне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-гіравових актів з охорони праці в обсязі виконуваних робіт, інструкцій з охорони праці за
професіями та видами робіт. І I I І ЛОІ 1 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроус
тановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил по
жежної безпеки, НГІАОГІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»: відповідні інструктажі з охорони праці. Наказом № 01-ПБ від 01.08.2018 р. переглянуті, за
тверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт: інструкція
вступного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки, інструкція з пожежної безпеки, ін
струкція з ОП при виконанні робіт на висоті, інструкція з ОГІ при виконанні робіт на драбинах
та риш туваннях, інструкція з ОГІ для електромонтера по ремонту та обслуговуванню електроо
бладнання. інструкція з ОП для неелектротехнічного персоналу, який використовує електрооб
ладнання з присвоєнням І групи з електробезпеки, інструкція з ОГ1 по наданню перш ої допомоги при нещасних випадках та вимог до комплектації аптечки першої допом оги, інструкція з ОП
при роботах з ручним електрофікованнм інструментом).______________________ г______________
інструкційпропроведеннянавчаннята інструктажузпитаньохоронипраці, експлуатаційної документації.
Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від 10.08.2018р.
№ 07-ПБ. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що
використовується при виконанні робіт підвищ еної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з
експлуатації на: пояси запобіжні з наплічними і ножними лямками 2ПЛ-2 —2 од. та пояси запо
біжний безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 - 2 од., драбина дерев'яна приставна - акт
випробування від 13.08.2018р. №01. № 02 комісії ТОВ БІК «ДАФІ».
Для виконання заявлених робіт на підприємстві мається в наявності наступне обладнання:
- трансформаторна підстанція ТІ 1-402. з силовими трансформаторами:
ТІ типу ТМ - 1600/10, 2007 р. в.. Україна;
Т2 типу ТМ - 1600/10, 2008 р. в.. Україна;
- трансформаторна підстанція ТП-403, з силовими трансформаторами:
Т-1 типу ТМА - 630/10/0.4, 2006 р. в., Україна;
Т-2 типу ТМА - 630/10/0.4. 2006 р. в., Україна.
- Розвантажувальний пристрій РУ - 400. зав. № б/и. 2005 р. в.. Україна - 2 один.
- Діелектричні рукавиці 1/1. 1/2. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1. 4/2. 5/1, 5/2.
- Переносне заземлення ПЗРУ-1М. № 2/120.
- Переносне заземлення 31ІЛ-10П1-3/3-25У-000, інв. № 05-018/10.
- Переносне заземлення ПЗРУ-1М . № 2/120.
- Ш танга ізолю ю ча Ш ИО-1. № 10104161.
- Ш танга ізолююча № 05-136/58.
- Діелектричні галоші 1/1, 1/2. 2/1, 2/2.
- Вказівник напруги вище 1000 В. № 10329.
- Вказівник напруги вище 1000 В. № 1005382.
- Фаті канатний рятівний.
- Драбина дерев'яна приставна.
- Пояс запобіжний безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 - 2 одиниці-
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- Пояс запобіжний лямочний з наплічними ножними лямками 2 ПЛ-2 - 2 одиниці.
- Обладнання для робіт на висоті (карабіни, стропи, амортизатори) - 2 компле кти.
У відповідності до НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засо
бів». основні та додаткові електрозахиені засоби для роботи в електроустановках до та вище
1000 В пройшли випробування підвищеною напругою в Електротехнічній лабораторії ТОВ
«ПОА «Купіна» (Свідоцтво про атестацію Д і ї «Дніпростаидартметрологія» № П Ч 07-0/15042015, чинне до 16.04.2018р., Дозвіл Держ гірпромнагляду № 1508.12.30, чинний до 22.10.2022 р. ).
Укладений договір №035 від 05.03.2007 р. на оперативно-технічне обслуговування елек
тричних мереж, укладений із ЗАТ «Підприємство по експлуатації електричних мереж «Цеп гра
льна енергетична компанія».
Працівники ТОВ БІК «ДАФІ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захи
сту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.0 -08 «Положення про порядок забезпечення пра
цівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», що використовую ть за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та прово
диться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом № 1 1-ПБ від 10.08.2018
р. затверджені Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засо
бів індивідуального захисту працівникам ТОВ БІК «ДАФІ».
засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових
актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ, СОУ. С ІТІ тощо), будівельних норм і правил
(СНиП. Д В І! ВСН. ВБН тощо) та технічної документації Підприємства складає понад 20 ви
дань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Ф онд поповнюється, збері
гається та актуалізується.
Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки
та охорони праці (Закон України «Про об'єкт и підвищ еної небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05
Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті, НПАОП 4 0 .1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроуста
новок споживачів. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спе
ціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, НПАОП 0.00-4.21-04 Типове
положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05. Типове полож ення про порядок
проведення навчання і перевірки знан ь з питань охорони пра ц і . НПАОП 0.00-4.09-07 Типове
положення про комісію з питань охорони праці підприємства. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення
про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвер
дження власником нормативних актів, що діють на підприємстві. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні
відомості стосовно забезпечення роботода вцями охорони праці працівників, та інш і.___________
н орм ативно-правової т а м атеріально-технічної бази

На підприємстві організовано і проводиться періодичний медичний огляду працівників.
Останній заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від
і 6.08.2018 р„ виданий ТОВ «М едичний центр «М едінвест».
Господарська діяльність здійснюється на підставі Статута ТОВАРИСТВА З ОБМ ЕЖ Е
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНА КОМ ПАНІЯ «ДАФІ» (нова
редакція), затверджений загальними '»борг ми учасників__протоколом №18/06/12-01 від
18.06.2012 р. та зареєстрований Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від
10.07.2012 р.
При прийомі працівників на роботу у ГОВ БІК «ДАФІ» проводиться під розписку озна
йомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих
факторів.
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Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб,
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечую ть
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищ еної небезпеки. М атеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників
забезпечують додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової
безпеки під час виконання зазначених робіт підвищ еної небезпеки.
навчально-методичного забезпечення)

І.Г. С к л я р е н к о
(ініціали та прізвище)

серпня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці <^ И >

Примітки:

2018 р. №

/ 'с ґ ^ / ^ ______

1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вим ог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та
на експлуатацію (застосування) маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичним и особами, які
через свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідом или про це відповід
ному органу держ авної податкової служ би і маю ть відмітку в паспорті.

