Центр надання адміністративних послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СВІТБУД ПЛЮС»______________________________________________________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

______ 51206, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Українська, буд. 9А_____
м ісцезнаходж ення,

______________________________ код ЄДРПОУ 41144884;____________________________
код згідно з ЄД РП О У ,

____________________ директор

Нестерук Максим Іванович______________________

прізвищ е, ім'я та по батькові керівника;

__________________________________ (067)8677627___________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвищ е, 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;

_________________ на території м. Дніпра та Дніпропетровської області______________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маш ин,
м еханізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди____________________
________________________________ договір відсутній_________________________________
(найм енування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________________
_____________________________________ 10.09.2018 р._________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Нестерук Максим Іванович___________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ри дичної особи
або ф ізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці 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 метра;
роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах; земляні роботи,
що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування комунікацій;
роботи верхолазні; зварювальні роботи____________________________________________
(найм енування виду робіт п ідвищ еної небезпеки
та/або м аш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або м арка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які виконую ться,
та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 14, на яких існує ризик виникнення травм: 9
кількість робочи х місць, в том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

підприємство орендує нежіплове приміщення розташоване за адресою:
49030,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Барнаульська, буд. 2а_____________________
будівель і споруд (прим іщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор ТОВ «СВІТБУД ПЛЮС» Нестерук М.І. пройшов навчання
вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 1393 від 26.04.2017 р.
Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-364-17
від 20.07.2017 р.)._________________________________________________________________
____ На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці
(наказ № 8 від 20.06.2017 р.). Голова комісії - директор ТОВ «СВІТБУД ПЛЮС»
Нестерук М.І. та члени комісії: головний інженер Самохотов О.Б.., інженер з охорони
праці Полягай Н.Д., які пройшли навчання вимог Загального курсу з охорони праці у
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 1393 від 26.04.2017 р.
(витяг з протоколу № 81-364-17 від 20.07.2017 р.), на підставі розпорядження Київської
міської державної адміністрації № 1085 від 05.09.2017 р. (витяг з протоколу
№ 81-587-17 від 02.11.2017 р.)_____________________________________________________
____ Голова комісії - директор ТОВ «СВІТБУД ПЛЮС» Нестерук М.І. пройшов
навчання: вимог Законодавства про охорону праці, «Правила пожежної безпеки в
Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»,
НПАОП
40.1-1.01-97
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.005.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»,
НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у
будівництві» у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» і
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р.
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів
№ 825 від 09.08.2017 р., № 784 від 09.08.2017 р., № 767 від 28.07.2017 р.), комісією,
створеною на підставі наказу № 405 від 30.11.2016 р. Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 850 від 18.08.2017 р.).____________
____ Члени комісії: головний інженер Самохотов О.Б.., інженер з охорони праці
Полягай Н.Д. пройшли навчання: вимог Законодавства про охорону праці, «Правила
пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.005.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»,
НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у
будівництві» у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» і
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р.
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів

№ 825 від 09.08.2017 р., № 784 від 09.08.2017 р., № 767 від 28.07.2017 р.), комісією,
створеною на підставі наказу № 405 від 30.11.2016 р. Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 133 від 17.02.2017 р., № 850 від
18.08.2017 р.), комісією, створеною на підставі наказу № 44 від 07.10.2015 р. Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 1303 від
02.10.2016 р„ № 1122 від 16.11.2016 р.), комісією,, створеною на підставі наказу № 1186
від 25.11.2016 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг
з протоколу № 1188 від 25.11.2016 р.).____________________________________________
____ Наказом № 7 від 13.06.2017 р. відповідальними за справний стан та безпечну
експлуатацію електрогосподарства на підприємстві призначено головного інженера
Самохотова О.Б. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) та майстра Шевченка В.М.
(IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання Законодавства про
охорону праці, «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила
безпечної експлуатації
електроустановок»,
НПАОП
40.1-1.07-01
«Правила
експлуатації
електрозахисних
засобів»,
«Правила
технічної
експлуатації
електроустановок споживачів» у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий
комбінат «МОНОЛІТ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 825 від 09.08.2017 р.).______________
Наказом № 18 від 27.11.2017 р.:_______________________________________________
_____- відповідальними за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад
1,3 метра, призначено головного інженера Самохотова О.Б. та майстра
Шевченка В.M., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті» у ДП «Дніпропетровський навчальнокурсовий комбінат «МОНОЛІТ» і перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 784 від 09.08.2017 р.);
_____ - відповідальними за роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,
камерах призначено головного інженера Самохотова О.Б. та майстра Шевченка В.M.,
які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт» у ДП «Дніпропетровський навчальнокурсовий комбінат «МОНОЛІТ» і перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 767 від 28.07.2017 р.);
_____ - відповідальними за земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри
або в зоні розташування комунікацій, призначено
головного
інженера
Самохотова О.Б. та майстра Шевченка В.М., які пройшли навчання вимог НПАОП
45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у
ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» і перевірку
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з
протоколу № 850 від 18.08.2017 р.);_______________________________________________
____ - відповідальними за безпечне виконання верхолазних робіт призначено
головного інженера Самохотова О.Б. та майстра Шевченка В.М., які пройшли
навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті» у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» і
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (витяг з протоколу № 784 від 09.08.2017 р.);__________________________________
- відповідальними за безпечне виконання зварювальних робіт призначено
головного інженера Самохотова О.Б. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) та
майстра Шевченка В.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли

навчання Законодавства про охорону праці, «Правила пожежної безпеки в Україні»,
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів» у ДП «Дніпропетровський навчальнокурсовий комбінат «МОНОЛІТ» і перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 825 від 09.08.2017 р.).
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотрим ання вимог законодавства
з питань охорони праці та пром ислової безпеки,

____ Наказом по підприємству № 1 від 13.06.2017 р. створена служба з охорони праці.
Відповідальним за охорону праці призначений інженер з охорони праці Полягай Н.Д.
(IV група з електробезпеки, до 1000 В), яка пройшла навчання вимог Загального курсу
з охорони праці у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією,
створеною на підставі розпорядження № 1085 від 05.09.2017 р. Київської міської
державної адміністрації (витягу з протоколу № 81-587-17 від 02.11.2017 р.),
Законодавства про охорону праці, «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП
40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП 40.1-1.07-01
«Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009
«Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у ДП «Дніпропетровський
навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» і перевірку знань комісією, створеною на
підставі наказу № 405 від 30.11.2016 р. Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 133 від 17.02.2017 р.), комісією,
створеною на підставі наказу № 44 від 07.10.2015 р. Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 1303 від 02.10.2016 р., № 1122 від
16.11.2016 р.), комісією, створеною на підставі наказу № 1186 від 25.11.2016 р.
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу
№ 1188 від 25.11.2016 р.).___________________________________________________________
наявністю служ би охорони праці,

______Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці».
Робітник підприємства, який задіяний при виконанні зварювальних робіт, має
кваліфікацію електрозварника четвертого розряду (диплом ХЕ № 27255577 від
25.06.2005 р., виданий Вищим професійним училищем № 17 м. Генічеськ), атестований
для виконання ручного дугового зварювання конструкцій будинків і споруд,
металевих конструкцій (посвідчення № КВ102-017-2016 від 15.12.2016 р., видане ТОВ
«НВЦ «Професійна безпека»); пройшов чергову перевірку знань з вимог виробничих
інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх
повноважень в т.ч.: Законодавства про охорону праці, «Правила пожежної безпеки в
Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»,
НПАОП
40.1-1.01-97
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією ДП

«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» при участі
державного інспектора енергетичного нагляду (IV група з електробезпеки, до 1000В;
протокол № 997 від 22.09.2017 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що
підтверджується____ відмітками в журналах.____________________________________
Робітники підприємства, які задіяні при виконанні верхолазних робіт та робіт, що
виконуються на висоті понад 1,3 метра, пройшли спеціальне навчання з питань
охорони праці безпечного виконання робіт на висоті (висотно-верхолазні), НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» і перевірку
знань у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ»
(протокол № 1054 від 06.10.2017 р.); пройшли перевірку знань з вимог виробничих
інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх
повноважень та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується
відмітками в журналах.__________________________________________________________
Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах, камерах пройшли перевірку знань з вимог виробничих
інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх
повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий
комбінат «МОНОЛІТ» (протокол № 983 від 22.09.2017 р.) та відповідні інструктажі з
охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах._______________________
Робітники підприємства, які задіяні при виконанні земляних робіт, що виконуються
на глибині понад 2 метри або в зоні розташування комунікацій, пройшли перевірку
знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на
підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009
«Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у ДП «Дніпропетровський
навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» (протокол № 1005 від 27.09.2017 р.) та
відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.
Наказом № 3 від 13.06.2017 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі № 3 при роботі з
ручними інструментами та приладдям, № 6 для електрозварника, №9 при виконанні
робіт в колодязях, № 10 при роботі на висоті, № 14 при проведенні газонебезпечних
робіт, № 15 при проведенні земляних робіт, № 18 при роботі з ручним
електрифікованим інструментом._________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці,

____ В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі
та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та
інструкції з експлуатації на пояси запобіжні лямкові типу 2ПЛ-К2, інв. №№ 1567, 1568,
1569, 2017 р.в. (Україна), зварювальний інвертор «KAISER» типу NBC-200L,
інв. № 1535, 2018 р.в. (Китай), комплекти верхолаза (карабіни, спускні пристрої,
затискачі ручні для троса), 2017 р.в. (Росія), риштування типу «Мастерок-1»,
інв. № 1520, 2017 р.в. (Україна), екскаватор ЕО-2621, реєстр. № Т9784ДП, 1991 р.в.
(Україна); протигази шлангові типу ПШ-1 К2, інв. №№ 1548, 1549, 1550, 2017 р.в.
(Україна), протигази фільтрові з комбінованим фільтром типу ШМП-1 К2,
інв. №№ 1560, 1561, 2017 р.в.(Україна), газоаналізатор типу ФП-22 К2, інв. № 1548,
2017 р.в. (Україна), індикатор газу типу ЛБВК-М К2, інв. № 1556, 2018 р.в. (Україна),
акт випробування риштувань типу «Мастерок-1», інв. № 1520 від 30.07.2018)._______
екс пл у атаці й ної доку м е нтації,

У TOB «СВІТБУД П-ЛЮС» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами,
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці,
медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним
забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для проведення навчання,
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони
праці, перевірки знань з питань охорони праці._____________________________________
норм ативно-правової та м атеріально-технічної бази, навчально-м етодичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у
територіальному органі Держпраці

Примітки:

журналі

обліку суб'єктів
20^^р. № ^

господарювання у
°
________ .

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.

