
ДЕКЛАРАЦІЯ  

відповідності матеріал ьно-техн 

вимогам законодавства з питань охорони нрані

Відомості про роботодавни Приватне підприємство “ ЬУД-ДКК'ОІ*"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Радісна, буд. 116

місцезнаходження.

32812687

код згідно з ЄДРПОУ,

ГІокайгородський Сергій Володимирович

прізвище, ім'я та по батькові керівника.

0975364319, sergh.sorokin.79@gmail.com

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 електроної пошти

на об’єктах замовника па території Дніпропетровської області іа я ідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

відсутня

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

ВІДСУТНЯ

Я. ГІокайгородський Сергій Володимирович

(прізвище, ім'я га по батькові керівника юридичної особи

mailto:sergh.sorokin.79@gmail.com


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, устаткований 

підвищеної небезпеки:

- Роботи, що викопуються на висоті понад 1,3 метри;

- Роботи верхолазні;

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 

частоти;

- Зварювальні роботи;

- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, і рубопроводах);

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 

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 - 1 1

кількість робочих місць,

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 8

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Роботи планується виконувати на об’єктах замовників.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості:

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер ІІобива І..VI. 

пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці Ф О Н  Макаров Д.В. іа 

перевірку знань в комісії Головного управління Держпрапі v Запорі м.кій області иідно 

чинного законодавства України про охорону праці, органнанії роботи { охорони прані, 

вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, і i l iu m  

прані, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги 

потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики іа ліквідації 

наслідків аварій.

Витяг з протоколу №3.09-18 О Н  від 26.09.2018 р.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер ІІобива Е.М. 

пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» га перевірку яіань в комісії Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Н ПАОП  0.00-5.11-85 «Типова 

інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

Витяг з протоколу №76-18 від 22.10.2018 р. Посвідчення №76/1-18-5, №76/1-18-6, №76/1-18- 

7.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер ІІобива І.ЛГ 

пройшли навчання в ДІЇ «Придніпровський ЕТЦ» іа перевірка яіань в комісії Головною



управління Держпраці у Диіппопетровській області я ідно Н ІІЛО ІІ 0.00-1.76-15 «Правила

безпеки систем газопостачання».

Витяг з протоколу №78/1-18 віл 22.10.201S р. Посвідчення №78/1-18-2, №78/1-18-3, Л»78/1 - 

18-4.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер ІІобива K.M. 

пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного 

управління Держпраці v Дніпропетровській області згідно Н ІІЛ О ІІ 45.2-7.02-12 «Система 

стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДЫ1).

Витяг з протоколу №64/6-18 від 26.09.2018 р. Посвідчення №64/6-18-12, №64/6-18-13, 

№64/6-18-14.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер ІІобива K.M. 

пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці <1)011 Макаров Д.В. іа 

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці v Запорізькій об.іас іі я ідно 

Н П АОП  0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робі і на висо ті».

Витяг з протоколу №22.9-018 від 26.09.2018 р.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., маис і ер ІІобива K.M. 

пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» іа иеревіркл знань в комісії Головного 

управління Держпрапі у Дніпропетровській області я ідно Н ІІЛ О ІІ 0.00-1.81-18 «Правила 

охорони праці під час експлуатації обладнання, що праних під тиском».

Витяг з протоколу №64/1-18 від 26.09.2018 р. Посвідчення №64/1-18-14, №64/1-18-15, 

№64/1-18-16.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер ІІобива K.M. 

пройшли навчання в ДГІ «Придніпровський ЕТЦ» та перевірка знань в комісії Головної о 

управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Н ІІЛО ІІ 0.00-1.71-13 «Правила 

охорони праці під час роботи з інструментом га пристроями».

Витяг з протоколу №64/3-18 від 26.09.2018 р. Посвідчення №64/3-18-9, №64/3-18-10, №64/3- 

18-11.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., мансі ер ІІобива K.M. 

пройшли навчання в ДП «Придніпровський Е ГЦ» та перевірку знань в комісії Головного 

управління Держпраці v Дніпропетровській області згідно ПЬККС, ІІТККС, П П ЬУ , V 

група з електробезпеки до т а вище 1000 В.

Витяг з прот околу №64-18 від 26.09.2018 р. Посвідчення №64-18-45, №64-18-46, №64-18-47.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалі{ованиу навчальних 

закладах.

Верхолази Коробов Ю .М ., Паничсв Д.О. - ТО  В “УК’ Спектр” за професією - верхолаз 6 

(шостого) розряду.

Виписка з протоколу №  136 від 31.05.2013р. Посвідчення №  03393, №  1)3394.



Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Кахович С.В., 

Кахович Q.C. - ТОН «УК Снектр» ta професією - елекч ромон і ер з ремонту га

обслуговування електроустаткування 4 розряду.

Посвідчення №0852, №0853 від 17.05.2018 р.

Слюсарі-ремонтники Остапенко В.В., Смірнов В.Л. - ГОВ “ УК Спектр", за професії то 

елюеар-ремонтник 4 розряду.

Посвідчення №  0054, №  0055 від 22.01.2018р.

Машиніст екскаватора ІІІинкарьов ІІ.М. - Т О В  “ УК Дніпробуд" за професії ю 

машиніст екскаватора 5 розряду.

Електрозварник Гірман В.О. на підставі результатів випробувань, проведених \ 

відповідності з Правилами атестації зварника, ствердженими Держнаглядохоронпраці 

України від 19.04.96 за №61, пройшов атестацію в TOB І1Н1І «Коксохім і енломон і аж» 

згідно Д СТ У  Б.В.2.6-199:2014, Н П АОП  0.00-1.60-66, ДВІ І. В-2,5-20-2001, Н ІІЛОІІ 0.00-1.59- 

87, ДСТУ-Г1КВ.2.5-68:2012. Донмцений до ручною  дмчжою  шарюваннн покріпим 

електродом сталевих конструкцій, парових та водогрійних коїлів, иосудин, що працююіь 

під тиском, систем газопостачання, зовнішні мережі і спору  гжения водопостачання іа 

каналізації. Електрозварнику Гірману В.О. присвоєно 3 і рм іу  { електробезпеки комісії ю 

підприємства.

Протокол №1 від 16.01.2018 р. Посвідчення зварника №1-ДН-58, дійсне до 16.01.2020 р.

Верхолази Коробов Ю .М ., Паничсв Д.О., елект ромонтери з ремонту та обе.їм овування 

електроустаткування Кахович С.В., Кахович О .С., с.іюеарі-ремон гники Остапенко В.В., 

Смірнов В.Л., машиніст екскаватора ІІІинкарьов П.М., електрозварник Гірман В.О. 

пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно іаконів і норма іив ііо- 

правовпх актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій і охорони праці в обсніі 

виконуваних робіт но професіям, ННАОГІ 40.1-1.21-98 л П п  авила беніечної сксплуа і ації 

електроустановок споживачів». Правил технічної сксіі.туа іан ії е.іектроусіановок 

споживачів, Н П А О П  0.00-1.17-13 «Правила охорони праці під час робо і и { іист румсн і ом 

га пристроями», Н П А О П  0.00-1.76-15 «Правила безпеки сис тем гаинюсгачанни», Н ІІЛОІІ 

0.00-1.81-18 «Правила охорони прані під час експлуатації обладнання, що працює під 

тиском», НПАОГІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 

Н П АОП  45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві», Н П А О П  0.00-5.11-85 «Типова інструкція і орі анпації бсн ісчною  

ведення газонебезпечних робіт».

Протокол№1 від 09.11.2018 р.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки;

На виконання вимог Закону України «П ро охорону праці» та Н П А О П  0.00-4.12-05 

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки яіань < питань 

охорони праці», наказом №06/011 від 26.10.2018 р. на нідирін мсгві ІІІІ «КУД-ДЕКОР» 

переглянута комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

- Голова комісії________ -директор Покайгородський С.В.

- Члени комісії_________ - головний інженер Іванов І.В.

- майстер ІІобива Е.М.



На підприємстві ПИ «Б У Д - Д Е К О Р »  у відповідності до внмої с і .  20 іакону України « lipo  

охорону праці» наказом №05/011 від 26.10.201 S р. нсрсі л я і і у  та служба охорони прані. 

Функції служби охорони праці на підприємстві директор І Іокаііі орочський С.В. пок.іав на 

себе.

Наказом №14/ОГІ від 06.11.2018 р. проведення газонебезпечних робіт проводити нри 

оформленні наряд-допуску, передбачаючого розробку та наступне мііісненнн k o m i i . i c k c n  

заходів з підготовки і безпечного проведення робіт. Відповідальною особою за проведения 

газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-доиусків ирпшачено майє гра П оби т  K.M. 

Право затвердження наряд-допусків надасться г о л о в н о м у  інженеру Іванову І.В.

Наказом №14/ОГІ від 06.11.2018 р. відповідальною особою іа бспісчне виконання робії і 

монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обс.ім о в у  ванні, реконструкції 

електричного устаткований електричних с гам цій іа мереж, тсхнолої ічного 

електрообладнання напругою до 35 кВ з правом видачі наряд-допуеків при иіачено 

майстра ГІобиву Е.М.

Наказом №15/ОП від 07.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на 

висоті з правом видачі наряд-донусків призначено майстра Побиву Е.М. Для 

випробування поясів та пристосувань, страхувальних шсобів створена комісія л складі: 

директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов 1.В., майстер Побива Е.М.

наявністю служби охорони праці.

На підприємстві ПП “ БУД-ДЕКОР", наказом №  09/011 від 31.10.2018р. персі ляну і і, 

затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:

Інструкція з охорони прані електромонтера з ремонту і обслуговуванню 

електроустатку вання №  7;

Інструкція з охорони праці верхолаза JY« 8;

Інструкція з охорони праці електрозварника ЛІ» 9;

Інструкція з ОП  при роботі з ручним інструментом .V 5.

- Інструкція з ОП  нри роботі з електрифікованим інструмснюм №  6;

- Інструкція з охорони прані слюсаря-ремонтчіпка jM 1 10;

- Інструкція з охорони праці машиніста екскаватора JV» 11.

Тексти інструкцій с стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції 

по формі і змісту відповідають вимогам Н П АОІІ 0.00-4.15-98 «Положення про розробка 

інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охоронн 

праці. Наданий перелік журналів з охорони прані та пожежної безпеки, який ведеться на 

підприємстві, затверджений директором підприємства:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з низ ань охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з чи гань охорони праці.

Журнал реєстрації інстру кцій з пи тань охорони праці.

Журнал протоколів перевірки знань.

Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.

Журнал реєстрації наряд-доиусків.

Журнал обліку актів випробувань риштувань іа запобіжних поясів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони прані.

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.

Безпека працівників при виконанні робі т підвищеної небезпеки забезпечуй гься:



- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства і питань охорони 

праці;

до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 

кваліфікацію;

проведенням вступного інструктажу', інструктажу на робочих місцях.

експлуатаційної документа)іії,

У  відповідності до И ІІА О ІІ 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 

працівників спецодягом, снецвзуттям га іншими засобами індивідуального захисг\>>, іа 

наказу №  03/011 від 25.10.2018 p., працівники ІІІІ “ БУД-ДЕКОР”, які в и к о н у ю с ь  роботи і 

підвищеною небезпекою іабсзіісчсні снецодяї ом: Е к скаваю р  і у  сспичппй НІТЛС'ИІ 

ZX330LC-3 (укладено договір оренди з Т О В  “ Кривбасеі а р ” №  21.11 від 21.11.2018р., дожіл 

ТОВ  “ Кривбасе !ар” №  630.14.15 від 11.11.2014р. на с к с и . і у а і ацію транспортних <асобів), 

кутова шліфувальна машина Metabo W  8-100- 1 од., с .іскгроперфора і op Bosch ( .ВН  2-24 

DFR - 1 од., сигналізатор ио.іупроводниковий Зонд-1 - 1 од., лампа ЛБВК  - 2 од., 

трансформатор зварювальний ТДМ-140 -1 шт., нокаічик напруги УВН-80 - І од., 

показчик напруги «Еківольта 20-35 К» - 1 од., діелектричні рукавиці, 2017 р. в. - 2 нари., 

діелектричні боти, 2017 р. в. - 2 пари., інструмент і і з о л ю ю ч и м и  рукоятками: внкру гки, 

плоскогубці - 2 комплекти, риштування пересувні збірні розбірні 11C 11-2000, 94 м . 

ізолюючий шланговий проти газ ІПІІ-1С- 1 од., пояс іаиобіжнии універсальний лямковиіі 

з наплічними і набедрениуіи лямками 1HJI-K - 2 од., страхувальні засоби: фал 

страхувальний двійний - 2 шт., зачіп тросовий - 2 іііі., з ат ск ач і  “Ж ю м ар” , “С к іф ” 2 

шт., карабін сталевий “ Renger” - 2 шт., несу чий і сі раху вальний канат 2 ін і ., 

страхувальна петля “ Прусик” - 2 шт., стремя - 2 пп., сидмнка 2 пп., каски будівельні, 

щитки захисні, респіратори, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці 

комбіновані, комбінезон, бон і шкіряні, рукавиці комбіновані, спсіииу і і ям іа ініпимії 

засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуальної о захисту відповідаю її, впмоіам 

Технічного регламенту засобів індивіду ального захисту , за і вердженої о Посіановою  К'\І> 

№761 від 27.08.2008 р.

У  відповідності до вимог НГІАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлу атації слсктрозахіїснпх 

засобів», ізолюючі захисні засоби, засоби з діелектричної гуми, елекі роінсгру уієи і кипо 

пройшли випробування підвищеною напругою в електротехнічні лабораторії служби 

діагностики ізоляції і захисту від перенапруги ПрАТ «Підприємство з експлуатації 

електричних мереж «Центральна енергетична компанія» (Свідоцтво про атестацію Д ії 

«Дніпростандартметрологія» №ГІЧ 07-0/2173-2016, дійсне до 08.07.2019 р.) та допущені до 

роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В - про і око, ш JN1>8K від 20.03.2018 

p., №8А від 20.03.2018 p., № ЗБ  від 20.03.2018 p., №44 від 04.09.2018 p., №85 від 04.09.2018 р.

У відповідності до НІІАОІ1 0.00-1.15-07 устаткований та обладнання для верхолазних 

робіт пройшло випробу вання статичним та дінауіічниуі наван і аженняуі комісії ні 

підприємства; Пояс иіпобіжний універсальний лямкоіяііі і наплічними і набсдрснимії 

лямками 1ГІЛ-К, зав. №1370, №1372, 2013 р. в., Україна (акт неревіркп та випробу вання 

комісісю ПП «БУД-ДЕКОР» №1 від 03.10.2018 p.). Рипі ід вання пересу вні збірні-ро иіірн 

ГІСП-2000, 94 м~, 2013 р. в., Україна (акт перевірки та випробування комісією 1111 «БУД 

ДЕКОР» №2 від 12.11.2018 p.). Акт перевірки страхувальних засобів комісісю 1111 “ БУД- 

Д ЕКОР” №  3 від 12.11.2018р.). 

засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою банно для викопаній 

зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпеченій 

Закон України «П ро  охорону праці».



Постанова КМ У №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) маниш, механізмів, 

уетатковання підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і 

від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів У країни від 07 

лютого 2018 р. №48).

Закон України «П ро  обЧкти підвищеної небезпеки».

Н П А О П  0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

Н П А О П  40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Н П А О П  40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахпсппх іасобів

Н П АОП  0.00-1.17-13 Правила охорони прані під час р о б о т  і інс і румсп і ом іа пристроями. 

Н П А О П  0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

Н П А О П  0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робі і па висоті.

Н П АОП  0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 

під тиском.

Н П А О П  45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві (ДКН А.3.2-2-2009).

Н П АОП  0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 

робіт.

Н П А О П  0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Н П А О П  0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

Н П А О П  0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці.

Н П А О П  0.00-4.09-07 Типове положення про комісію { питані, охорони праці підприємства. 

Н П АОП  0.00-4.15-98 Положения про розробку інструкцій з охорони праці.

Н П А О П  0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів 

з охорони праці, що діють на підприємстві.

Н П А О П  0.00-7.11-12 Загальні вимоїн стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Також на Підприємстві с кабінет з охорони праці, оспаїцепнпй; інформаційними 

стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного 

захисту, куточком з охорони прані, планами, і рафіком роботи кабінету охорони праці 

підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занят ь з охорони праці, 

виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колект ивних 

договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях 

структурного підрозділу' (ділянки) та засоби захисту від них тощо. С в наявністі 

бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правов і акти з охорони 

праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, мідрх чіпікті, м с і о д н ч н у  і а 

довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. 

Наказом №  16 від 12.11.2018 року головного інженера Іванова І.В. призначено

відповідальною______за______ організацію______роботи______ кабінету______ охорони______ прані.

Журнали, положення, інструкції з охорони прані, програми інструктажів та ін. 

відповідають вимогам законодавства з питань охорони прані. Наказом №  17 від 12.11.2018 

року головного інженера Іванова І.В. призначено відповідальною за актуалізацію, облік,



зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацій) з охорони 

праці.

навчально-методичного забезпечення.

<______ _______ _
___ ; І Іокаїи ородськпіі С.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

- /У  2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці _____ 2018 p.

Примітки: І. Фізична особа підприємець своїм підписом налає 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 га 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмігк\ в 
паспорті.” .


