
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

1АШ  7018

Відомості про роботодавця ТО ВА РИ СТВО  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДП О ВІД А Л ЬН ІСТЮ  
«П О БУ ТК О М Ф О РТ 2017», м ісцезнаходження: 53300, Д ніпропетровська обл.. м істо Покров, 

вулиця Героїв України, будинок 5, код ЄДРГІОУ 41485638,
(для юридично! особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ь:дкі ЮУ.

кер івн и к-д и ректор  Ш аблінська Наталія Степанівна, тел. 0667528654. э уЦкапсе Іагіі (о).і. иа
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи підприємця: прізвище. їм я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий.

місце проживания, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки -  м. Дніпро та Д ніпропетровська область на 
о б ’єктах Замовників згідно укладених договорів.

місце виконання роСіт підвищеної небезпеки 

та/аОо експлуатації (застосува нни)машми, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відш кодування наслідків мож ливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

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

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету М іністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є о б ‘єктом підвищ еної небезпеки._______ _________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився

(лага проведення аудиту)

Я. Шаблінська Наталія Степанівна, директор,
І прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією  декларацією  підтверджую  відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та  пром ислової безпеки під час виконання таких ро
біт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устатко- 
ваиня п ідвищ еної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
(найменування виду р >бн підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устаткованії* підвищеної небезпеки, пні або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна

походження, які виконуються та/а(х> експлуатуються (застосовуються) оез отримання відповідного дозволу

На підприємстві працю ю ть 6 (ш ість) осіб, з них на яких існує підвищ ений ризик виник
нення травм -  6 (ш ість) о с і б . ___________ ____  __________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих па яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Офісні, складські та виробничі приміщ ення розташ овані за адресою: 53300. Д ніпропет
ровська обл.. місто Покров, вулиця Героїв У країни, будинок 5 (договір оренди приміщ ень № б/н 
від і 3 .07 .2017 p.. укладений із громадянкою  У країни Бочкарьовою Я.Г.. та договір суборенди 
приміщ ень № 10 від 13.07.2017 p.. укладений із ФОН Колпакчі О.В.).

Роботи виконую ться на об ‘єктах замовників відповідно до договорів надання послуг.
будівель і споруд (приміщень), виробничих с а ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості:

Наказом № 1 1-ОТ від 28.08.2018 р. відповідальною  особою  за електрогосподарство підприємст
ва призначено майстра Савенко В.В.
Наказом № 12-О Т від 28.08.2018 р. відповідальною  особою  за безпечне проведення робіт з під
вищ еною  небезпекою  призначено майстра Савенко В.В.
Наказом № 13-О Т від 28.08.2018 р. відповідальною  особою  за збереження в справному стані 
електроінструмента, інструмента та пристосувань призначено майстра Савенко В.В.
Наказом № 14-О Т від 28.08.2018 р. відповідальною  особою  за безпечне виконання робіт на ви
соті. організацію  своєчасного огляду, випробувань та зберігання поясів та пристосувань, веден
ня «Ж урналу обліку та випробувань поясів та  пристосувань» призначено майстра Савенко В.В. 
Для випробування поясів і пристосувань на підприємстві створена комісія.
Наказом № 15-О Т від 29.08.2018 р. відповідальною  особою  за проведення стаж ування робітни
ків після проведення вступного та первинного інструктажу на робочому місці на протязі 2-15 
змін призначено м айстра Савенко В.В.
Наказом № 16-О Т від 29.08.2018 р. відповідальною  особою за проведення вхідного контролю  
проектної документації, конструкцій, сировини, метаріалів тощ о призначено майстра Савенко 
В.В.
Наказом № 19-О Т від 29.08.2018 р. для проведення робіт з метою  створення безпечних умов 
праці на виробництві створена виробнича дільниця у складі: майстер Савенко В.В.. маш иніст 
автовиш ки та автогідропідйомника Кодрин С.В.. покрівельники Іванов Ю .М ., Керман І.М. В ід
повідальною  особою  за безпечне проведення робіт призначено майстра Савенко В.В.
Наказом № 2Р-ОТ від 29.08.2018 р. після проведення навчання та перевірки знань до самостій
ного виконання робіт на висоті допущ ені: покрівельники Іванов Ю .М .. Керман І.М.
Наказом № 2 1-ОТ від 29.08.2018 р. відповідальною  особою  за здійснення нагляду за збереж ен
ням в справному стані підйомника автомобільного гідравлічного, безпечну експлуатацію  приз
начено майстра Савенко В.В.
Н аказом № 24-О Т від 29.08.2018 р. затверджений список осіб, які маю ть право видачі наряд- 
допусків, розпоряджень, керівників робіт.
Наказом № 25-О Т від 29.08.2018 р. завтерджений перелік робіт, які виконую ться по нарядам.
розпорядж енням та в порядку поточної експлуатації_____________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від
28.08.2018 року № Ю -ОТ, члени якої: директор Ш аблінська Н.С.. майстер Савенко В.В.. інженер 
з охорони праці та пожежної безпеки Деревцов С.О. Працівники пройш ли навчання та перевір
ку знань:
>  Директор Шаблінська Н.С., інженер з охорони праці та пожежної безпеки Деревцов С.О.. 
майстер Савенко В.В. пройшли навчання в ДІЇ «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про 
об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охо
рони праці. Витяг з протоколу № 47/1-18 від 03.08.2018 р. Посвідчення № 47/1-2. № 47/1 -3. 
№ 47/1-4.
г  Директор Шаблінська U.C.. інженер з охорони праці та пожежної безпеки Деревцов С.О.. 
майстер Савенко В.В. пройшли навчання в ДГІ «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС. 
ГІГІВ. IV група з електробезпеки до 1000 В. Протокол №44-18 від 25.07.2018 р. Посвідчення 
№44-18-35. №44-18-36, №44-18-37.
г  Директор Шаблінська Н.С.. інженер з охорони праці га пожежної безпеки Деревцов С.О.. 
майстер Савенко В.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НГІАОГІ 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці гірн виконанні робіт на висоті». Витяг з протоколу №44/2-18 від
25.08.2018 р. Посвідчення №44/2-12, №44/2-13. №44/2-14.
> Директор Шаблінська Н.С.. інженер з охорони праці та пожежної безпеки Деревцов С.О.. 
майстер Савенко В.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-
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13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з протоколу 
№42/1-18 від 13.07.2018 р. Посвідчення №42/1-10. № 42/1- 11. № 42/1-12 .



з
г  Д иректор Ш аблінська 11.С.. інженер з охорони праці та пожеж ної безпеки Деревцов С.О..
майстер Савенко В.В. пройшли навчання в Д ії  «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 1111АОП 0 .0 0 -1.80- 
18 «П равила охорони праці під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу № 47-18 від 03.08.2018 р. Посвідчення 
№47-1 8-21,~№47-1 8-22, № 47-18-23. ........  ................ _ _ _ _ _ _  _

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
наказом № 01-ОТ від 03.10.2017 р. створена служба охорони праці. Ф ункції служби охорони 
праці на підприємстві покладаються на інженера з охорони праці та пож еж ної безпеки Дерев- 
цова С.О._____________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці.

Покрівельники Іванов Ю .М., Керман І.М. -  КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетров
ської обласної ради за професією -  покрівельник рулонних покрівель га покрівель із штучних 
матеріалів (з правом використання газових пальниківЩ освідчення № 006464. № 006463 від 
04.10.2017 р.
М аш иніст автовиш ки та автогідропідйомника Кодрин С.В. -  ГОВ «Учбовий комбінат «Дніпро- 
буд» за професією  -  маш иніст автовиш ки та автогідропідйомника. П освідчення № 14773 від 
21.11.2006 р.
Покрівельники Іванов Ю .М., Керман І.М. -  КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетров
ської обласної ради - навчання робітників з охорони праці в об ‘ємі вимог І1Г1АОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Посвідчення № 006579, № 006580 
від 2 3 .1 1.2017 р.

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом 
№ РЗ-ОТ від 05.10.2017 р. 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.
- П оложення про уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.

В ідповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функ
ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом № РЗ-ОТ від 05.10.2017 р. затвер
джено 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:

«Ж урнал 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 риш тувань підмостей».
«Ж урнал протоколів перевірки знань».
«Ж урнал обліку видачі наряд-допусків»,
«Ж урнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань».
«Ж урнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття га інш их 313».

«Ж урнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, перет
ворювачів частоти та переносних світильників», призначено: інженера з охорони праці та по
жежної безпеки Деревцова С.О.
Наказом № 0 7 -0  Г від 05.10.2017 р. затверджені та введені в дію  посадові інструкції. Наказом 
№ Р2-ОТ від 03.10.2017 р. затверджений перелік робіт з підвищ еною небезпекою , які викону
ються на підприємстві та перелік робіт підвищ еної небезпеки для проведення яких потрібне по
переднє спеціальне навчання. Наказом № Р8-ОТ від 05.10.2017 р. затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знань, що підтверджується 
протоколами від 30.08.2018р. № № 01. 02. 03. 04. комісії з перевірки знань з питань охорони пра
ці ГОВ « І1 0 Б У Т К 0 М Ф 0 Р Т  2017»: (Закону України «Про охорону праці», «Про загальноо
бов'язкове державне соціальне страхування», < Про обьєкти підвищ еної небезпеки», прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів :і охорони праці в обсязі виконуваних робіт, ін



струкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, НГІАОГІ 40.1-1.21-98 «П равила безпе-
4

чної експлуатації електроустановок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустано
вок споживачів. П равил пожежної безпеки. НП А О П  0.00-1.15-07 «П равила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», НГІАОГІ 0.00-1.71-13 «П равила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»; № 08 від 30.08.2018 р. НПАОП 0.00-1.80-18 «П равила охорони 
праці під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», відповідні інструктажі з охорони праці. Наказом № Р8-ОТ від 05.10.2017 р. затвер
джені та введені в дію  інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт: Інструкція 
вступного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки: Інструкція з пож еж ної безпеки; Ін
струкція з ОП для посадових осіб, які здійсню ю ть нагляд за збереженням та безпечною  експлу
атацією  підйомників атомобільних гідравлічних; Інструкція з ОП для неелектротехнічного пер- 
соналу. який використовує електрообладнання з присвоєнням І групи з електробезпеки; Інстру
кція з ОП по наданню  перш ої допомоги при нещ асних випадках та вимог до комплектації апте
чки перш ої допомоги; Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті; Інструкція з ОП при ви- 
конанні робіт на риш туваннях та драбинах; Інструкція з ОП при виконанні вантажно- 
розвантаж увальних робіт; Інструкція з ОП при роботах з ручним електрофікованим інструмен
том: Інструкція з ОП для покрівельника по рулонним покрівлям та покрівлям із ш тучних мате- 
ріалів; Інструкція з ОП для маш иніста підйомиика автомобільного гідравлічно
г о _______________________________________________________________________ _____________________

інструкцій про проведення навчання та  інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації.

Створено комісію  з іспиту поясів, риш тувань та устаткування, наказ від 28.08.2018р. 
№ 14-ОТ. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. 
що використовується при виконанні робіт підвищ еної небезпеки (технічні паспорта та інструк
ції з експлуатації на: пояси запобіжні безлямочні зі стропом 4ПБ2. 2008 р. в.. У країна -  2 оди
ниці, драбина дерев 'яна  приставна - акт випробування від 29.08.2018р. № 02 комісії ТОВ «ПО- 
БУ ТКО М Ф О РТ 2017».
Для виконання заявлених робіт на підприємстві мається в наявності наступне обладнання:

- П ідйомник автомобільний гідравлічний А Г П - 2 2 ,  зав. № 127. 1993 р. в.. Україна.
- М еталева стремянка.
- Слю сарний інструмент -  2 комплекти.
- Д рабина приставна дерев 'яна.
- Пояс запобіжний безлямочний зі стропом 4 ПБ 2. 2008 р. в. - 2 одиниці.
- Ф ал канатний рятівний.
- Д рабина д ерев 'ян а  приставна.
- О бладнання для робіт на висоті (карабіни, стропи, амортизатори) -  2 ком плекти.

П рацівники ТОВ «П О БУ ТКО М Ф О РТ 2017» забезпечені спецодягом та засобами індиві
дуального захисту в повному обсязі згідно НПАОГІ 0.00-4.01-08 «П олож ення про порядок за
безпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям га інш ими засобами індиві- 
дуального захисту», що використовую ть за призначенням, зберігаю ться у технічно справному 
стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також  експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом № 17-О Т 
від 29.08.2018 р. затверджені Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам  ТОВ «П О БУ ТК О М Ф О РТ 2017».

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових 
актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДС'ТУ, СОУ. СТП тощ о), будівельних норм і правил 
(СНиП, ДБН . ВСН, ВБН тощо) та технічної документації  П ідприємства складає понад 20 ви
дань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Ф онд п о повнюється, збері
гається та актуалізується.

П ідприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки 
та охорони праці (Закон України «Про об 'єкти  підвищ еної небезпеки», НП АО П 0.00-2.01-05 
Перелік робіт з підвищ еною  небезпекою , НПАОГІ 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроуста
новок споживачів. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спе
ціальним взуттям та інш ими засобами індивідуального захисту. НПАОГІ 0.00-4.21-04 Типове 
положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони п р а ц і. НГІАОГІ 0.00-4.09-07 Типове



положення про комісію з питань охорони праці підприємства. НПАО П 0.00-4.15-98 Положення
5

про розробку інструкцій з охорони прані. НПАОП 0.00-6.03-93 П орядок опрацю вання і затвер
дж ення власником нормативних актів, що дію ть на підприємстві, і I IІЛОІІ 0 .00 -7 .11-12 Загальні 
відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, та інш і.___________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази

На підприємстві організовано і проводиться попередній (при прийнятті на роботу) та пе
ріодичний (на протязі трудової діяльності) медичні огляди працівників. Картки працівників про 
проходження попереднього медичного огляду, видані Комунальним закладом «Ц ентральна м і
ська лікарня» м. Покров Д ніпропетровської обласної ради від 28.09.2017 р.

Господарська діяльність здійсню ється на підставі Статута ТО ВА РИ СТВА  З О БМ ЕЖ Е
НОЮ  ВІДП О ВІД А Л ЬН ІСТЮ  «1 И ЖУ 1 КО М Ф ОРТ 2017», затверджений протокольним ріш ен
ням єдиного учасника Загальних зборів Засновників №1 від 27.07.2017 р.

При прийомі працівників на роботу у ТОВ «П О БУ ТК О М Ф О РТ 2017» проводиться під ро
зписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і ш кідливих 
виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу ш кідливих 
виробничих факторів.

С труктура підприємства, п ідпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та  розпорядчих документах забезпечую ть 
додерж ання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щ одо вказаних ро
біт підвищ еної небезпеки. М атеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників 
забезпечую ть додержання вимог законодавства У країни з питань охорони праці і промислової 
безпеки під час виконання зазначених робіт підвищ еної небезпеки.

навчально-методичного забезпечення)

Н .С . Ш а б л ін сь к а
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному 

органі Д ержпраці « ^О^» 2018 р. №  ^  /с ґ . Л Ґ. /2Г*________

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


