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ДЕКЛАРАЦІЯ
--------- -04ЛИ&
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Щ

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД»________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49027. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро,

в у л . Івана

АкінФієва. буд. ЗО. кімн. 107

місцезнаходження,

______________________________ код ЄДРПОУ 35395657_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________Директор Гриненко Олег Миколайович_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

___________________________________ (056) 3755196__________________________________
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;

_________________ на території м. Дніпра та Дніпропетровської області______________
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____________________
________________________________ договір відсутній_________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________________
_____________________________________ 10.10.2018 р._________________________________
(дата проведення аудиту)

Я. Гриненко Олег Миколайович_________________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки: зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень
технічний, пропан-бутан, ацетилен):
роботи верхолазні;
зварювальні роботи
(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: 25. на яких існує ризик виникнення травм: 14_______
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендус нежитлові приміщення, розташовані за адресами:
49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, буд. ЗО, кімн. 107;
40107, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 35.________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості _____ директор TQB «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД»
Гпинеико О.М. пройшов 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 № 2977 від 01.12.2017 р.
(витяг з протоколу № 81-134-18 від 23.02.2018 p.).____________________________________
На пілппигмстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці
(наказ № ЗО від 03.10.2018 p.). Голова комісії - директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД» Гриненко О.М. та члени комісії: головний інженер
Сачук С.О., інженер з охорони праці Привалихін B.C., пройшли навчання вимог
Загального к у р с у з о х о р о н и праці. НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова
безпека у будівництві» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією,
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області
№ 2977 від 01.12.2017 р. (витяг з п р о т о к о л у № 81-134-18 від 23.02.2018 р.У. вимог
«Правила безпечної експлу атації електроустановок споживачів». «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні»,
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»,
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у
ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку зпапь комісією, створеною на підставі наказу № 68 від
21.03.2018 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з
протоколів № 055 від 29.03.2018 p.. № 052 від 26.03.2018 p.. № 188 від 06.09.2018 p.),
комісією, створеною на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 264 від 21.12.2017 рЛ.
Наказом № 18 від 03.10.2018 р. відповідальним за справний стан та безпечну
експлуатацію
електрогосподарства на підприємстві призначено виконроба
Кулініча А.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності /шпектопа Гриненка P.M . (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які п р о й ш л и
ндкчання вимог «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
«П равила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної
безпеки в Україні» у ТОВ «УК СПЕКТР» і чергову перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів
№ 055 від 29.03.2018 p.. № 201 від 20.09.2018 p.)._____________________________________
Наказом № 21 від 03.10.2018 р. відповідальним за безпечну експлуатацію,
зберігання, транспортування посудин, що працюють під тиском призначено
виконроба Лубяного С.С.. у разі його відсутності - виконроба Кулініча A.B.. які
пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем газопостачання» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу
№ 188 від 06.09.2018 p.).___________________________________________________________

Наказом № 22 від 03.10.2018 р. відповідальним з нагляду за технічним станом та
безпечною експлуатацією посудин, що працюють під тиском, призначено головного
інженера Сачука С.О., у разі його відсутності - директора Гриненка О.М., які
пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем газопостачання» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу
№ 188 від 06.09.2018 p.).___________________________________________________________
Наказом № 23 від 03.10.2018 р. відповідальним за безпечне виконання
верхолазних робіт призначено виконроба Лубяного С.С., у разі його відсутності директора Гриненка О.М., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УК СПЕКТР» і
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (виписки з протоколів № 192 від 24.10.2016 p., № 264 від 21.12.2017 p.).________
Наказом № 19 від 03.10.2018 р. відповідальним за безпечне виконання
зварювальних робіт призначено виконроба Лубяного С.С. (IV група з електробезпеки,
до 1000 В), у разі його відсутності - директора Гриненка P.M. (IV група з
електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у
ТОВ «УК СПЕКТР» і чергову перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 227 від 06.12.2016 p.,
№ 055 від 29.03.2018 p.).___________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 9 від 03.10.2018 р. переглянуто створення служби з
охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначений інженер з охорони
праці Привалихін В.Є. (наказ № 14 від 03.10.2018 p.), який пройшов навчання вимог
Загального курсу з охорони праці, НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова
безпека у будівництві» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією,
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області
№ 2977 від 01.12.2017 р. (витяг з протоколу № 81-134-18 від 23.02.2018 p.): вимог
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні»,
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»,
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у
ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 68 від
21.03.2018 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з
протоколів № 055 від 29.03.2018 p., № 052 від 26.03.2018 p., № 188 від 06.09.2018 рЛ,
комісією, створеною на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 264 від 21.12.2017 p.).
наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань о х о р о н и праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці».
Робітники підприємства, які задіяні при виконанні зварювальних робіт, мають
кваліфікацію електрогазозварника п’ятого розряду (посвідчення № 0540 від
25.02.2011 p.. видане ТОВ «УК СПЕКТР») і кваліфікацію зварника, атестованого для
виконання механізованого зварювання будівельних конструкцій (посвідчення
JVb ЛН-74/44 від 26.01.2017 p., видане ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФ1»): пройшли
перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що
діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки в Україні» постійнодіючою комісією ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД» (IV група з
електробезпеки, до 1000В: протокол № 1/2 від 03.10.2018 р.) та відповідні інструктажі з
охорони праці, що підтверджується відмітками в жу рналах._________________________
Робітники підприємства, які заліяні при виконанні верхолазних робіт, мають
кваліфікацію верхолазів шостого р о зр я д у (посвідчення № 0256 від 27.01.2014 p.,
№ 0257 від 27.01.2014 p ., видані ТОВ «УК СПЕКТР»): пройшли перевірку знань з
вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на
підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті» постійно-діючою комісією ТОВ
«КУПІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД» (протокол № 1/1 від 03.09.2018 р.) та
відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.
Наказом № 8 від 03.10.2018 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі № 2 для
відповідальної особи за електрогосподарством, № 6 для електрозварників. № 8 під час
виконання робіт на висоті. № 13 під час виконання вогневих робіт. № 14 під час
транспортування, зберігання та експлуатації балонів із зрідженим газом. № 15 під час
експлу атації ручного електроінструмента. № 35 для верхолаза.______________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу 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 безлямкові типу ІІІІ-1, зав. JfeJfe 199850.
199956. 199957. 199958. 2017 р.в. (Росія), зварювальний апарат тину ВДМ-6304,
зав. № 1028, 2010 р.в. (Україна), комплекти верхолаза (карабіни, спускні пристрої,
затискачі ручні для троса), 2017 р.в. (Росія), риштування т и п у ЛСП-40. і н в . № 1102,
2013 р.в. (Росія), драбину ЛПР-14. інв. № 1101. 2013 р.в. (Росія): протоколи № 16-1 від
20.06.2018 р. вимірювання опору зварювального апарату, № 16-2 від 20.06.2018 р.
випробування електроінструменту, що належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
СЕРВІСБУД», виданих ТОВ «Альфа і Омега» з висновком «придатні до подальшої
експлуатації» (свідоцтво вимірювальної лабораторії № ПЧ 07-0/2073-2015, термін дії
до 22.12.2018 p.): акт випробування драбини ЛПР-14, інв. № 1102 та будівельних
риштувань ЛСП-40. інв. № 1101 від 03.10.2018 p.).___________________________________
експлуатаційної документації,

Наказом № 27 від 03.10.2018 р. на підприємстві створена комісія з приймання і
перевірки засобів індивідуального захисту, шо надходять на п і д п р и є м с т в о на
відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту
використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань
(за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників.
_________________________________________________________________
Працівники ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД» забезпечені
спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
(спецодягом, спепвзуттям. захисними касками, захисними окулярами, лицьовими
щитками, запобіжними поясами, рукавицями)._____________________________________
засобів індивідуального захисту,

Наказом № 15 від 03.10.2018 р. затверджений перелік нормативно-правових
актів, стяндаптів. шо діють в ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД». що
розповсюджуються на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон
України « П р о охорону праці»; Порядок видачі дозволів иа виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р.
№ 1107; «Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників»,
затвердж ений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної
небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від
26.01.2005 р.; НПАОП 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 праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та
затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на
підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11*12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення
роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про
попядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; НПАОП 0.00-1.1507 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.76-15
«Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тисом»; НПАОП 0.00-1.81-18
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; НПАОП
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила
улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в
Україні»._________________________________________________________________________

Нормативно-правова.
матеріально-технічна
база
відповідає
вимогам
законодавства з питань о х о р о н и праці та п р о м и с л о в о ї безпеки і дозволяє
дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони прані під час виконання
робіт, які декларуються.__________________________________________________________
У ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД» 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.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.М. Гриненко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у
територіальному органі Держпраці

Примітки:

журналі

обліку суб'єктів
20, - ^ р. №

господарювання у
/є ? _______ .

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, усталювання 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.

