
Центр надання адміністративних пос.-. 
м. Дніпра

ВІДПОВІДНОСТІ

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ
СТЮ «ДНІПОЗВ'ЯЗОКБУД»_________________________

49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Чичеуіна(Надії Олексєєнко). буд. 18, кв. 7. 
ЄДРПОУ 32902471

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________Директор Кузьмін Владислав Юрійович,___________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______________________тел/факс (056) 770-10-00, 050-315-40-80__________________________
для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

_________________________електронна адреса 0503154080(а)уі. иа__________________________
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу,

_____________________________м. Дніпро, Дніпропетровська обл.________________________
адреса електронної пошти; місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

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

_____________________ Я, Кузьмін Владислав Юрійович, директор,_____________________
(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, 
устаткування підвищеної небезпеки:

-роботи, що виконуються на висоті понад 1,3метра (п.6 додатку 6 до «Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджених 
Постановою КМУ від 07.02.2018р. №48 -4 чол.);
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)_____________________

(за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

(п.8 додатку 6 до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небе
зпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підви- 
щеної небезпеки, затверджених Постановою КМУ від 07.02.2018р. №48 - 4 чол.);______

(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, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення

травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єкгів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ДЕКЛАРАЦІЯ
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Інші відомості:
Згідно вимог розділу III. Ст.. 13 Закону України «Про охорону праці» відповідальним за



дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки у 
ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПОЗВ'ЯЗОКБУД» виконую
чий обов'язки інженера праці технічний директор Іванець Є.В.

3 2016 р. в Товаристві випадків виробничого травматизму не було.
Наказом №3 від 03.01.2018р. про службу охорони праці відповідальним за охорону 
праці
призначено інженера з охорони праці Іванець С.В.___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Робота відповідального з питань охорони праці здійснюється в повному обсязі відповідно 
до річного та місячних планів робіт, затверджених директором. Розроблені і затверджені 
переліки питань для перевірки знань по професіям та екзаменаційні білети._____________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документа

ції,

Робота з питань охорони праці проводиться у відповідності до вимог Система управ
ління охороною праці в ТОВ «ДНІПОЗВ'ЯЗОКБУД», затвердженої наказом №3 від
03.01.2018р.________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально -  методичного забезпечення)

Щомісячно проводиться розгляд результатів перевірок та проведеної роботи 
щодо усунення виявлених недоліків, який оформлюється протоколами. Проведення про
філактичної роботи з попередження виробничого травматизму проводиться відповідаль
ним за охорону працю підприємства та його керівним складом. Комплексні заходи з 
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого трав
матизму, професійних захворювань та аварій на 2018р. розроблені та затверджені встано
вленим порядком. У ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПОЗ
В'ЯЗОКБУД» про проходження медоглядів. Розроблені графіки та поіменні списки про
ходження працівниками відділу медоглядів. Випадків несвоєчасного проходження медог
лядів працівниками станом на поточний час не виявлено. Розроблене і затверджене нака
зом . «Положення про організацію первинних і періодичних медичних оглядів» У Това
ристві переглянуті та затверджені наказом №24 від 22.01.2018р. 27 інструкцій з охорони 
праці за професіями та за видами робіт:

№ 1 надання долікарняної допомоги потерпілим
№ 2 пожежна безпека
№ 3 електробезпека з І групою
№ 4 електромонтер
№ 5 загальні вимоги ОТ та ПБ
№ 6 переносні драбини та драбинки
№ 7 при виконанні зварювальних робіт
№ 8 электромеханический подьїемник
№ 9 під час робіт з ручним електрифікованим інструментом
№ 10 земляні роботи
№ 11 вогневі роботи
№ 12 при виконанні вантажно-розвантажувальних 
№ 13 виконання електромонтажних робіт на висоті 
№ 14 при користуванні електропобутовими приладами 
№ 15 бетонные работы 
№ 16 для водія вантажного автомобіля 
№ 17 для водія легкового автомобіля 
№ 18 при використанні газових пальників 
№ 19 вступний інструктаж
№ 20 работы на высоте с применением страховочных средств 
№ 21 під час робіт в колодязях 
№ 22 разборка зданий и сооружений 
№ 23 робота ЕОМ
№ 24 для електрозварника ручного зварювання 
№ 25 копировальный аппарат для бумаги
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з
№ 26 монтажник зв'язку 
№ 27 кабельник спаювальник 

Ведуться журнали реєстрації розроблених та обліку виданих інструкцій. Інструкції з охо
рони праці за професіями та 

за видами робіт, розроблені безпосередніми керівниками робіт.
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 

забезпечені згідно «Норми безплатної видачі спеціального захисту, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту».
Особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 

ведуться у відповідності до встановлених вимог.
Організація навчання та інструктажів з питань охорони праці працівникам під час 

прийняття на роботу і в процесі роботи згідно «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» затвердженого наказом № 2 5  від 
2 2 . 0 1 . 2 0 1 8 р .

Перевірка знань з питань охорони праці проводиться комісією, призначеною наказом 
директора №26 від 22.01.2018р.

Директор Кузьмін В.Ю., інженер з охорони праці Іванець Є.В. пройшли навчання в і 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області в 
«Учбово-курсовий комбінат Днепробуд» згідно загального курсу охорони праці, нормати
вно-правових актів з охорони праці (протокол №53 від 25.01.2018р.)
Інженер з охорони праці Іванець Є.В. пройшов навчання в Навчально-виробничому 
центрі «Професійна безпека» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Київській області згідно загального курсу охорони праці, нормативно-правових актів з 
охорони праці (протокол №81-229-15 від 22.11.2017р.)
Начальник дільниці Івашутін А.О., виконроб Борисов О.М. виконавці Єрьоменко В.Г., Єрьо- 

менко А.Г., Кашляк В.В. пройшли навчання в «Учбово-курсовий комбінат Днепробуд» і 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно загального курсу охорони праці, нормативно-правових актів з охорони праці, «Пра
вила охорони праці», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», «пра
вила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «правила 
експлуатації електроустановок споживачів», правила пожежної безпеки України, Про загаль
нообов'язкове державне соціальне страхування , Про об'єкти підвищеної небезпеки, Правила 
пожежної безпеки НАПБ А.01.001-2014 (Розділ 4п.1) (Протокол №64 від 30.01.2018р., Прото
кол №49 25.01.2018, Протокол №53 25.01.2018, Протокол №71 31.01.2018, Протокол №84 
06.02.2018)

Підприємство забезпечено машинами, механізмами, обладнанням для виконання заявлених 
видів робіт.
Працівникам, для яких встановлений термін стажування при прийомі на роботу та при 
переводі з одного місця на інше проводиться стажування згідно «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» затвердженого наказом №25 
від 03.01.2018р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПОЗВ'ЯЗОКБУД» забезпе
чене необхідною нормативно-правовою документацією з питань охорони праці.

Х Ь  . 0%  ______ ______________ В.Ю. Кузьмін______________
(підпис) Ту . —  (ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці «<р^Ж 2018 р. № ^


