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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ СІТІ БУД» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,вул. Гоголя, буд. 15А, офіс 12. ЄЛРПОУ: 40212722. керівник 
Мартиненко Євген Вікторович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса ел. 
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;

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15А, офіс 12 (а також' роботи 
виконуються згідно договорів підряду).
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 не передбачено

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
добровільнім аудит з охорони праці не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я,___________________ Мартиненко___________________ Євген___________________ Вікторович
(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, устатковання 
підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3. метра;

- Зварювальні роботи.

(найменування видів робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які



виконуються тії/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць : 5. на яких існує ризик виникнення травм : 5

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
виробниче прімішення розташоване за адресою:
49000, Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15А. офіс 12 (а також роботи 
виконуються згідно договорів підряду)

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор: Мартнненко Євген Вікторович, в
на знання Законів У країни «Про охорону прані >>, «Про загальнообов'язкове державне соціальне
сні/ іахунаііня Про./ ■' '--у »tu піт ит еної небезпеки ■» (протокол . \ ?■ / (>-1 8 від 29 березня 201 *■;>,>: ТОН
« УКЛ 'ПЕКТР >‘ «Про :агальнообв 'язкове державне соціальне страху вання від нещасного вит оку на 
виробництві і профі сінних захворювань, які призвели <ю втрати прсщезоатноспи», «Інструтія з 
охорони преш і для монтажників з монтажу стаїевих та занюбепюш шх контру кній» (Виписка з

ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОПУД» «Правила охорони 
праці при виконані робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07(Витяг з протоколу №  477 від 22 травня 
2018 р. ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНА Т «ДНІПРОВУД» «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ 
А. 01.001-2014 (Витяг з протоколу №440 від 11 травня 2018р)

Головний інженер Снітко Володимир Андрійович. в ДП  «Придніпровський ETU» пройшов 
навчання на знання Законів України «Про охорону прані», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (протокол №16-18/1 02 квітня 
2018р.);Ю В «УК СПЕКТР» «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП
40.1-1.21-98» «Правил технічної експлуатації елекроустановок споживачів» «Правила пожежної 
безпеки» (Виписка з протоколу Mb 107 від 04 червня 2018р; ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ 
«ДНІПРОБУД» «Правила охорони праці при виконані робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07(Витяг з 
протоколу №  477 від 22 травня 2018 р.

Інженер-будівельник Сухач Сергій Миколайович в ТОВ «УК СПЕКТР» пройшов навчання на 
знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соиільне 
страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які призвели до 
втрати працездатності». «Про об'єкти підвищеної небезпеки (Виписка з протоколу № 037 від 01 
березня 2018р); ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» «Правила охорони прані при виконанні робіт  
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (Витяг з протоколу №477 від 22 травня 2018р)

Наказом № 1 від 01.10.2018 р., затверджено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони прсті працівників товариства, атестована з питань 
охорони праці та відповідних НПАОП. Члени комісії є Директор Мартнненко Євген Вікторович. Головний 
інженер Снітко Володимир Андрійович, Інженер-будівельник Сухач Сергій Миколайович.

Відповідальність за функції охорони праці покладено на іиженер-будівельника Сухач Сергія 
Миколайовича, (наказ №  1/01 -О П в ід  01.10.2018р.). який пройшов навчання на знання Законів України 
з «Охорона праці» в в ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол №  037 від 01 березня 2018р.)

Відповідальним особою за безпечне виконання робіт на висоті призначено головний інженер 
Снітко В. А.„ (наказ №  1/02 -  ОП від 01.10.2018 р..); який пройшов перевірку знань з питань охорони 
праці з курсу «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з 
протоколу № 477 від 22 травня 2018 р.):



Відповідальним особою за електрогосподарство, та експлуатацію зварювального обладнання 
призначено електрогазозварника Каландарова Бахадира Щихнязовича, (наказ №  1/04-ОП від 01.10. 
2018 p..) TOB «УК СПЕКТР» пройшов навчання на знання Законів України «Про охорону праиі». «Про 
загальнообов 'язкове державне соиільне страхування від нещасного випадку на виробництві і 
професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності» (Виписка з протоколу №  038 від 
01 березня 2018 р .). пройшов перевірку знань з «Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А. 01.001- 
2014 ( витяг, з протоколу №  441 від 11 травня 2018року.), пройшов перевірку знань з « Правил охорони 
праиі при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (  витяг з протоколу №  478 від 22.05.2018 
року.

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

Наказом на підприємстві №1-05 ОП від 01.10.2018 p.. затверджено положення про: 

положення про службу охорони праиі;
положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праиі; 
положення про систему управління охороною праиі (СУОП) ;
положення про роботу «Положення про розробку інструкцій з охорони праиі» (НПАОП 0.00- 4.15-98);
положення про навчання з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)
правила охорони праиі під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07);
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-
4.01-08):

Раєвський О.В., - технік -електрик, Кубаньов І.С. -  електромонтер, Каландаров Б.Ш., -електрогазозварник, 
Бухан це в О В., - маляр, вищевказані робітники прошли навчання та переврку знань в ТОВ «УК СПЕКТР» 
пройшли навчання на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соцільне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які 
призвели до втрати працездатності» (Виписка з протоколу № 038 від 01 березня 2018 р.),_пройшли 
перевірку знань з « Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 ( витяг 
з протоколу № 478 від 22.05.2018 року. «Правил правил пожежної безпеки, до 1000 В.

Наказом на підприємстві №1-06 ОП від 01.10.2018 p.. переглянуто та введені вдію інструкції з 
охорони праиі з:

Інструкція №3 з охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Інструкція №4 з охорони праиі роботи з електроустановками.
Інструкція №5 з охорони праиі для зварювальних робіт затверджено; 
інструкцію з охорони праиі для зварника; 
інструкцію з охорони праці для електрика;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, у тому чіслі та що 
використовується________при________виконанні_______ робіт________підвищеної_______ небезпеки

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 
Працівники ТОВ "ПРОМ СІТІ БУД" забезпечені спецодягом, спеивзуттям. та засобами індивідуального 
захисту у повному обсязі. Пояси запобіжні (прошили випробування пояс лямочиий 2 ПЛ- 2 шт. Акт 
перевірки М І  від 02.10.2018 p ..). каски, драбини, діелектричні рукавиці, калоші, килими, трансформатор 
зварювальний, окуляри захисні із світофільтром марки «В». «Г» використовують за призначенням, 
зберігають у технічному стані до вимог законодавства та нормативних документів з експлуатації 
виробників.

На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;



- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці:
- видачі інструкцій з охорони праці:
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів;
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС

- реєстрації нещасних випадків на виробництві:

У товаристві відведено та обладнано кабінет охорони праці, оснащений оргтехнікою, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими 
нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальни ми програмами, 
необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і 
охорони праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки_________ під_________ час_________ виконання_________ верхолазних_________робіт,_________ які
декларуються. ________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

_» 10. 2018 р.

Мартиненко Євген Вікторович 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктт-ґбсподарювання у територіальному органі 
Держпраці ' Ф ' 20^т/ 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.".


