
Центр надання адміністра™ *14“ ’1 1 
м. Дніпра

Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСТРОЙДНІПРО»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49089, м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Академіка Янгеля, буд.28, ЄДРПОУ 41436140
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Лазарев Гліб Едуардович, 067-929-45-47,ukrdneprstrov@gmail.com

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:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року страхування не 
проводиться, так як ТОВ «УКРСТРОЙДНІПРО» не є об'єктом підвищеної небезпеки.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 05.11.2017р
(дата проведення аудиту)

Я,________________________ Лазарев Гліб Едуардович__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

mailto:ukrdneprstrov@gmail.com


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: Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) (п. 8 дод. 6 до Порядку); 
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій (п. 9 дод. 6 до Порядку)._______________________________________________________

(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,

________ 8 робочих місць, з них 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм_________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

____________________________ будівлі, споруди (приміщення) -  1,______________________________
будівель і споруд (приміщень),

_________________________________ виробничих об'єктів -  0,____________________________
виробничих об’єктів

______________________ (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 0________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
- Наказом №15/1 від 01.08.2018р. призначено головного інженера Гондру Володимира 

Вікторовича відповідальною особою за електрогосподарство та Пожежну безпеку у Товаристві, а 
також за організацію та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки, а саме: Роботи в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, трубопроводах). Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або 
в зоні розташування підземних комунікацій.: на час його відсутності обов’язки покладаються на 
інженера-кошторисника Вакуліч Ірину Олександрівну.

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

- Наказом №4 від 27.09.2017 р. директора Лазарева Гліба Едуардовича призначено 
інженером з ОП за сумісництвом та відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки у Товаристві й виконання функцій служби з 
охорони праці, який керується в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу 
охорони праці Товариства, розробленим на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про 
службу охорони праці, і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність 
працівників. їхні умови праці та інші специфічні фактори Товариства, визначає структуру служби, 
її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до чинного 
Законодавства.

наявністю служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 
інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 10 від 27.09.2017 р. «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке розроблено на 
основі типового з урахуванням специфіки діяльності Товариства.

Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» та наказу № 13 від 27.09.2017 р. на
Товаристві створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у



- інженера-кошторисника
- відповідального за електрогосподарство та електробезпеку.

Наказом №9 від 27.09.2017 р. затверджені та введені в дію інструкцій з охорони праці на 
професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

-№ 1 вступного інструктажу з питань охорони праці;
-№ 2 про шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Пільги і компенсації за роботу у
шкідливих умовах праці;
-№ 3 із загальних питань електробезпеки на майданчиках;
-№ 4 з про заходи пожежної безпеки у Товаристві;
- № 5 про надання першої домедичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях;
-№ 6 з електробезпеки для робітників і службовців;
-№ 8 з охорони праці при виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах;
-№ 9 з охорони праці при виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2
метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
-№10 для машиніста екскаватора;
-№11 для слюсаря-ремонтника;

______Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі на
виконання заявлений робіт розроблено та затверджено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та інших законодавчих та нормативно- 
правових актів.

Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при 
проведення заявлених робіт на Товаристві заведено, пронумеровано та прошито журнали, а саме:

-  «Реєстрації інструкцій з охорони праці»;
-  «Обліку навчання працівників з охорони праці»;
-  «Реєстрації протоколів перевірки знань з питань електробезпеки»;
-  «Реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»;
-  «Реєстрації вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу з
охорони праці»;
-  «Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;
-  «Обліку проходження медичних оглядів»;
-  «Обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;
-  «Обліку засобів захисту»;
-  «Обліку випробування засобів захисту»;
-  «Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На устаткування, обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні заявлених 
робіт підвищеної небезпеки і знаходиться у власності Товариства є паспорти та інструкції з 
експлуатації заводів виробників.

експлуатаційної документації,

Працівники Товариства забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно норм в 
повному обсязі, а саме: протигаз шланговий ПШ-1- 5 од., протигаз шланговий ПШ-2 - 3 од., 
акумуляторна лампа -  3 од., рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, 
чоботи гумові -  7 пар, аптечка індивідуальна - 10 од., попереджувальні знаки та написи -  10 од..



драбини - 3 од., згідно наказу №8 від 01.08.2018 р. про затвердження переліку 313 для працівників, 
що виконують роботи підвищеної небезпеки із зазначенням типу та кількості.

засобів індивідуального захисту,

Товариство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно-правовими 
актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і 
правилами, якими керується при виконанні заявлених робіт.

У Товаристві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони 
праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою, наглядними посібниками, 
устаткуванням, обладнанням, пристроями та засобами вимірювальної техніки, які використаються 
при проведенні заявлених робіт. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного 
Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

бази навчально-методичного забезпечення)

Г.Е. Лазарев
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 р. № ^

нормативно-правової та мате] -технічної

17 вересня 2018 р.

Примітки: 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.


