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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОБІЛД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Робоча, будинок 10
місцезнаходження,

40384982, Директор Ніколаєв Ігор Володимирович, (093) 195-07-77; probId@ukr.net
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону .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;

__________________________ м. Дніпро та Дніпропетровська область_________________________
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 ПАТ «Страхова компанія «Універсальна», 1
рік, № 012/100/16 0051 від 12.04.2018 р.
(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. Ніколаєв Ігор Володимирович, директор ТОВ «ПРОБІЛД»,
(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:
1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку),
2. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 додатку 6
П о р я д к у .).
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 - 7, з них 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
кількість

робочих

місць,

у

тому

числі

тих,

на

яких

існує

підвищений

ризик

виникнення

Будівель і споруд (приміщень) -1 , виробничих обєктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів) - 0
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

травм,

Інш і відомості:
Відповідальні особи:
1. Відповідальний за стан охорони праці в цілому по підприємству - директор з будівництва
(інженер з охорони праці) Триодіал Ігор Васильович.
2. Відповідальний за електрогосподарство Товариства - керівник будівельної ділянки
Висоцький Василь Семенович.
3. Відповідальний за верхолазні роботи та роботи, що виконуються на висоті понад 1, З
метра - керівник будівельної ділянки Висоцький Василь Семенович.
4. Відповідальний за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)
- керівник будівельної ділянки Висоцький Василь Семенович.
5. Відповідальний за пожежну безпеку - керівник будівельної ділянки Висоцький Василь
Семенович.
6. Відповідальний за проведення медичних оглядів - керівник будівельної ділянки Висоцький
Василь Семенович.
7. Відповідальний за видачу нарядів-допусків та 313 - керівник будівельної ділянки Висоцький
Василь Семенович.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

х Витяг з протоколу № 2.03-18 О П від 16.03.2018 р. засідання комісії Г У Держ праці у Запорізькій
області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а
саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пож еж ної
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних
захворювань, надання перш ої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку,
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП) у
директора Ніколаєва І.В., комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва
Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького B.C., як і пройш ли навчання у
Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань
комісією, де головував перш ий заступник начальника Г У Держ праці у Запорізькій області
Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у
будівництві, енергетиці та за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами Г У
Держ праці у Запорізькій області Кайнов Е.В.. викладач навчального центру з охорони праці
Макаров Д.В.
^ Вит яг з протоколу № 001-03/18 від 15.03.2018 р. засідання комісії Г У Держ праці у Запорізькій
області з перевірки знань за курсом: «Система стандартів безпеки охорони праці. Охорона
праці і промислова безпека у будівництві» (Д БН А.3.2-2-2009) (Н П АО П 45.2-7.02-12) у
комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., керівника
будівельної ділянки Висоцького B.C., я к і пройш ли навчання у Запорізькому навчальному центрі
з охорони праці Ф О П «Макаров Д .В.», а перевірку знань комісією, де головував перш ий
заступник начальника Г У Держ праці у Запорізькій області Дановський В.В. та брали участь:
головний держ авний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці та за об’єктами
котлонагляду та підйомними спорудами Г У Держ праці у Запорізькій області Кайнов Е.В.,
викладач навчального центру з охорони праці Макаров Д.В.
^ Вит яг з протоколу № 03-03/18 від 13.03.2018 р. засідання комісії Г У Держ праці у Запорізькій
області з перевірки знань за курсом: «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) у комерційного директора Соловей О.Є., директора з
будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького B.C., які пройш ли
навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку

знань комісією. де головував перший заступник начальника ГУ Держ праці у Запорізькій
області Дановський В. В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у
будівництві, енергетиці та за об ’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Г У
Держпраці у Запорізькій області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони праці
Макаров Д.В.
Витяг з протоколу № 05-03/18 від 14.03.2018 р. засідання комісії Г У Держ праці у Запорізькій
області з перевірки знань за курсом: «Правила охорони праці під час виконання вантажнорозвантаж увальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) у комерційного директора Соловей О.Є.,
директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького B.C., які
пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а
перевірку знань комісією, де головував перший заступник начальника Г У Держ праці у
Запорізькій області Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу
нагляду у будівництві, енергетиці та за об ’єктами котлонагляду та підйомними спорудами
ГУ Держ праці у Запорізькій області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони праці
Макаров Д.В.
Витяг з протоколу № 17-03/18 від 20.03.2018 р. засідання комісії Г У Держ праці у Запорізькій
області з перевірки знань за курсом: «Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.001.76-15)» Д Е Н В.2.5-20-2001 Газопостачання. Інж енерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди, Н П АО П 0.00-5.11-85 « Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» у комерційного директора Соловей О.Є., директора з
будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького B.C., які пройш ли
навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку
знань комісією, де головував перш ий заступник начальника Г У Держ праці у Запорізькій
області Дановський В.В. та брали участь: начальник відділу нагляду о б ’єктів підвищеної
небезпеки ГУ Держ праці у Запорізькій області Галушка М.М., викладач навчального центру з
охорони праці Макаров Д.В.
Витяг з протоколу № 28-03/18 від 28.03.2018 р. засідання комісії Г У Держ праці у Запорізькій
області з перевірки знань за курсом: «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) у комерційного директора Соловей О.Є., директора з
будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького B.C., які пройшли
навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д .В.», а перевірку
знань комісією. де головував перший заступник начальника Г У Держ праці у Запорізькій
області Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у
будівництві, енергетиці та за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Г У
Держпраці у Запорізькій області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони праці
Макаров Д.В.
Протокол № 36.3/18 Е від 29.03.2018 р. з перевірки знань вимог Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.28-98), Правил т ехнічної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил пож еж ної безпеки України, Правил користування
електричною енергією. Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01),
Правил улаштування електроустановок в обсязі Vгр. з електробезпеки та допуском до робіт в
електроустановках напругою до та вище 1000 В у комерційного директора Соловей О.Є.,
директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького B.C., які
пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д .В.», а
перевірку знань комісією, де головував керівник навчального центру з безпеки праці Макаров

Д.В. ma брали участь: заступник начальника Д ІЕ Н в Запорізькій області Ш евченко В.І.,
перший заступник начальника ГУ Держ праиі УЗапорізькій області Дановський В.В.
А Витяг з протоколу № 000-212-2018 від 03.08.2018 р. засідання комісії Г У Деж праиі у Київській
області з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві відповідно до
вимог НПЛОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з орган ізації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» у слюсарів Романчука С.В., Тарнавського С.А., з висновком комісії, що
зазначені працівники пройш ли навчання та перевірку знань на допуск до безпечного виконання
робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі з правом виконання газонебезпечних робіт, які пройш ли навчання у ТОВ
«Н ВК «ВЕКТОР», а перевірку знань комісією, де головував заступник начальника відд'їлу
нагляду у будівництві Г У Деж праиі V’ Київській області Нідзецький С.Я. та брали участь:
головний державний інспектор відділу нагляду за о б ’єктами копьюнагляду та підйомними
спорудами Г У Деж праиі у Київській області Соловей С.М., головний державний інспектор
відділу нагляду на виробництві на об'єктах підвищеної небезпеки Г У Деж праиі у Київській
області Ахрименко В.П., які допущені до виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях,
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі.
^ Витяг з протоколу № 85 від 09.02.2017 р. засідання кваліфікаційної атестаційної комісії з
перевірки знань, умінь і навичок з професії «М онтаж ник з монтаж у сталевих та
залізобетонних конструкцій» з правом стропальника з присвоєнням 4-го кваліфікаційного
розряду монтаж никам Іваничко І.В., Скибану A.B., які пройш ли навчання у TOB <HBU
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА», а перевірку знань комісією, де головував інженер з охорони праи:
ТОВ «Доміра Девелопмент » Болдесова Ю.В. та брали участь: начальник відділу професійної
підготовки ТОВ «Н В Ц «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» Давиденко М. А.; головний державна:,
інспектор відділу нагляду у будівництві Управління нагляду в промисловості і на oô\<>rùx
підвищеної небезпеки ГУ Держ праиі у Київській області Періико В. M.. які don
о:
виконання робіт на висоті.
Протокол № 2 від 05.08.2018 р. засідання постійно діючої комісії ТОВ «ПРОБІЛД» з тт-:ііг<и
знань з питань охорони праці, в т. ч. чинного законодавства України про о х о р о н у nrsuL
інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, пож еж ної безпеки у pt•<'
Товариства (4 ос.).
^ Копія витягу з «Журналу перевірки знань» працівників зайнят их експ.:
електроустановок від 05.08.2018 р. (4 ос.).
У ТОВ «ПРОБІЛД» наказом № 4-ОП від 09.04.2018 року створено службу охорони r r s j:. — :
затверджено Полож енням про службу охорону праці. Наказом № 7-ОП від 09.04.2
затверджено Полож ення про систему управління охороною праці у Товаристві.
І h.
;г
охорони праці - Триодіал Ігор Васильович.
наявністю служби охорони праці,

Наказом № 3-ОП від 09.04.2018 року затверджені посадові інструкції
комерційного директора, директора з будівництва, керівника будівельної ділянки.
:
охорони праці (5 од.). Наказом № 6-ОП від 09.04.2018 року затверджені інструкції з охого-.^ г.--'*.
на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:
№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці;
№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних м айданчи№ 3. Інструкція з пож еж ної безпеки під час виконання будівельно-монтажних roôïrr:

№ 4. Інструкція з надання першої м едичної допомоги потерпілим у разі нещасних
випадків на виробництві;
№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням елект ричних ручних маш ин
та інструментів;
№6. Інструкція з охорони для монтаж ника;
№ 7. Інструкція при виконанні верхолазних робіт;
№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмощування;
№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;
№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневмат ичних
інструментів.
№ 11. Інструкція під час виконання робіт на висоті;
№ 18. Інструкція під час виконання робіт в колодязях, шурфах, транш еях, котлованах,
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до
віт ог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»,
яке затверджене наказом № 7-ОП від 09.04.2018 року.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

•

Копія керівництва з експлуатації та гарантійні зобов’язання на: пояса запобіжні лямкові
типу 1ПЛ-К, номер партії 2/16, зав. №№ 20204, 20205, дата випуску 16.11.2015 р.

•

Протокол № 42/8 від 19.03.2018 р. випробувальної лабораторії ТОВ «Карола» щодо
періодичних випробувань поясів запобіж них лям кових типу 2 ПЛ-К, виробник ТОВ
«ПромЗІЗ», (зав. М М 20204, 20205) з висновком, що пояси лям кові відповідають вимогам
нормативних актів і мож уть бути допущені до експлуатації.

•

Атестат про атестацію реєстраційний № 2Т894 від 04.08.2014 р. щодо випробування
кранів, візків вантаж них з підіймальними пристроями, підйомників, кішок, талів, лебідок,
автопідйомників (вишок), автонавантажувачів, ліфтів, поясів запобіжних, пристроїв
вантажозахоплювальних, каруселей та інш их атракціонів, запасних частин до
вищазазначеного обладнання, виданий випробувальній лабораторії ТОВ «Карола»
Національним агентством з акредитації України.

•

Декларація про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного
регламенту засобів індивідуального захисту UA.TR.006.D.03101-11 від 20.09.2011 року (на
пояс лям ковий 2ПЛ-К, строп канатний, строп ланцюговий та інше верхолазне знаряддя).

•

Паспорт, гарантійний талон та керівництво з безпечної експлуатації на протигаз
шланговий типу П ІН-Іс, партія № 180, зав. № 54, дата упаковки 07.2018 р.

•

Свідоцтво про визнання № 108612 серія АА на протигаз ППІ-1С, видане Д С С УкрСЕПРО
23.09.2014 року.

•

Паспорт (5В2.840.394-50 ПС) та інструкція з експлуатації на сигналізатор газовий Зонд-1
(зав. № 547).

•

Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної т ехніки № 14-01/5897 від 13.04.2015
року видане Д П «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації
та захисту прав споживачів (сигналізатор газовий Зонд-1, зав. № 547).

•

Паспорт та гарантійні зобов’язання на газоаналізатор типу ОКСИ 5М-5, зав. № 194, рік
випуску 2018 р., виробник TOB «ЕКОТЕСТ».
експлуатаційної документації

ики ТОВ «ПРОБІЛД» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм і
»:
а саме: костюм - 14 од., берет - 14 од., черевики (нанівчеревики) - 14 пар
мшкл&ттки - 14 пар, рукавиці - 14 пар, плащ з капюшоном (черговий) - 14 од., куртка утеплена 1-і .ч і. іш>клни <напівкомбінезон) утеплені - 14 од., чоботи утеплені - 14 пар., шапка утеплена - /■
л>л_
утеплені - 14 пар, комбінезон - 14 од., каска захисна - 14 од., вогнегасники - 4 од.
1
- 7
пояс страхувальника - 2 шт., костюм зварника - 1 од., окуляри захисні - 1 пари
жя:* -2 :4ігника - 1 од., респіратор протипиловий - 4 од., пояси лям кові - 2 шт., рукавиці гумов
Ьіелгктричні - 2 пари, калоші гумові діелектричні - 2 пари, килим и гумові діелектричні (50x50/2
■Е . протигаз П ІЛ-1С - 1 шт.
засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «ПРОБІЛД» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питан
охорони праці, наказом № 7-ОП від 09.04.2018 року затверджено та введено у дію полож ення пр
проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці.
З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (Вступни
інструктаж: Первинний інструктаж; Повторний інструктаж; Позачерговий інструктаж
Цільовий інструктаж).
Роботодавець організовує проведення попереднього (при прийнят т і на роботу)
періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнят их на робота
підвищеної небезпеки - заклю чний акт медичного закладу - 14.08.2018 року.
Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторног
інструктажу з питань охорони праці,
забезпечено необхідної навчально-методичної
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорон
праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, яі
використаються при проведенні робіт, що декларуються.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці т
промислової безпеки.
нормативно-правової технічної бази навчально -методичного забезпечення)
______ І.В . Н ік о л а е в ________
(ініціали та прізвище)

Рж у р н а л і о б л ік у с у б ’єк т ів г о с п о д а р ю в а н н я у т е р и т о р іа л ь н о м у оргаї

_______ / & / < г ____________________________________ .

Примітки:
1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечен
виконання вимог Порядку видачі дозволів на Виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосуванн
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігій
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової службі
мають відмітку в паспорті.

