
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДМАЙСТЕРПРО» (ТОВ«БУДМАЙСТЕРПРО»)________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

49017, Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вул. Кам’янська, буд. 36, офіс 217, код згідно з 
ЄДРПОУ: 43387279.________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Директор Мирошник Віталій Олександрович, тел.: (063) 409-31-43.______________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
e-mail: budmastemro3143@gmail.com___________________________________________________

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;
_____________територія України________________________________
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 зі змінами № 75 від 11.02.2016 в 
редакції від 04.03.2016р. страхування не проводиться, так як підприємство 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 23.06.2020р._________

(дата проведення аудиту)

Я, Миротттник Віталій Олександрович _____________________________________
(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:
1. Роботи , що виконуються на висоті понад І.Зметра (п.З Додатку 6 до Порядку);

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
2. Технологічне устаткування та його елементи системи газопостачання зрідженого газу 
суб'єктам господарювання ( п.4.Додатку 7 до Порядку), а саме:

Підземний газопровід середнього тиску -  1 од.: 0  50 мм, довжиною -  16 м.; 0  100 мм, 
довжиною -  60,8 м; 0  20 мм, довжиною - 1 8  м.; введений в експлуатацію в 2019 , країна 
виробник -  Україна;
сушильний барабан: 0  1,800x7,000, тип Е180, серійний №14429 1000, рік виготовлення 
2019, країна виробник - Турція;
пальник 7МВТ, тип CBS BURNER, серійний № В18091993, рік виготовлення 2018, країна 
виробник -  Турція;
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двоступеневий газомазутний пальник тип ECO 50 К (S) С2 P.A., серійний № 31463, рік 
виготовлення 2018, країна виробник -  Турція;
маслонагрівальна станція ( теплообмінник марки heatFALTlOO), серійний № 14443 305, рік
виготовлення 2019. країна виробник -  Турція;_____________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
2. Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт., ( п.4.Додатку 7 до Порядку), а 
саме:

пальник 7МВТ, тип CBS BURNER, серійний № В 18091993, рік виготовлення 2018, країна 
виробник -  Турція;
двоступеневий газомазутний пальник тип ECO 50 К (S) С2 P.A., серійний № 31463, рік 
виготовлення 2018, країна виробник -  Турція;
сушильний барабан: 0  1.800x7.000 тип Е180, серійний №14429 1000, рік виготовлення
2019, країна виробник - Турція;_______________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження
3. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива. ( п.4.Додатку 7 до Порядку), а саме:

цистерна -  причіп для транспортування зрідженій вуглеводневої суміші (пропан -  бутан) 
ППЦТ -33, У=33,50м3 зав. № 30, рік виготовлення 2007р., країна виробник - Україна; 
маслонагрівальна станція ( теплообмінник марки heatFALTlOO), серійний № 14443 305, рік 
виготовлення 2019, країна виробник -  Турція;

4. Технологічне устаткування хімічного виробництва (п. 5 Додатку 7 до Порядку), а саме:
Бункер холодних мінералів - 4од. об’ємом 14м3 кожний, серійний №№14430 1001 ; 14430 
1002; 14430 1003; 14430 1004, рік виготовлення 2019 країна виробник -  Турція;
Фільтри рукавні 275од., рік виготовлення 2019 країна виробник -  Турція;
Силос рекуперированого пилу об’ємом 14м3, серійний №12011 1501, рік виготовлення 
2019, країна виробник -  Турція;
Ковшовий елеватор цепного типа (елеватор щебня) MARINI FAYAT GROUP, серійний № 
12010 1411, рік виготовлення 2019, країна виробник -  Турція;
Шнековий конвеєр пилу MARINI FAYAT GROUP, серійний № 11030-1112, рік 
виготовлення 2019, країна виробник -  Турція;
Грохот з 4-мя ситами MARINI FAYAT GROUP, серійний № 11027- 12111, рік виготовлення 
2019, країна виробник -  Турція;
Двухвальний змішувач Pugmill, серійний № 11026- 11111, рік виготовлення 2019, країна 
виробник -  Турція;
Бункер готової суміші об’ємом 30т MARINI FAYAT GROUP, рік виготовлення 2019, країна 
виробник -  Турція;
Горизонтальний бітумний резервуар тип МВТН об’ємом У-50,0м3, серійний №14429 1102. 
рік виготовлення 2019, країна виробник -  Італія;
Горизонтальний бітумний резервуар тип МВТН об’ємом V-50,0m3, серійний №11039 1828, 
рік виготовлення 2019, країна виробник -  Італія;
Бітумна лінія з сорочкой обігріву MARINI FAYAT GROUP, серійний № 14440 1075, рік 
виготовлення 2019, країна виробник -  Турція;
Універсальна автоматична установка целюлозних добавок KONGSKILDE, серійний № 
12717 1521, рік виготовлення 2019, країна виробник -  Турція;
Силоса для мінерального накопичування об’ємом 100м3, серійний №20191102, рік 
виготовлення 2019, країна виробник -  Турція;

5. Установка напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання), (п.7 Додатку 7 до Порядку), а саме:

Трансформаторна підстанція КТП бЗОкВА -10/04кВ, трансформатор ТМ-630/10, зав.
№ 306351, рік виготовлення 2018, країна виробник -  Україна.___________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 40, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3_______



кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
кількість будівель і споруд (приміщень): 1. Виробництво за адресою: Луганська область,
м. Сватове, вул. Ново - Старобільська. 38, кадастровий номер 4424010100:24:255:0005._____

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

Інші відомості: Директор - Мирошник Віталій Олександрович, пройшов навчання та перевірку 
знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в 
разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол Навчально -  виробничий 
центр «Професійна безпека» №81-556-20 від 19.06.2020р.;

-НПАОП 40Л-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ТОВ «Учбовий 
комбінат « ДНІПРОВУ Д» №329 від 03.06.2020р. (IV група з електробезпеки до 1000В.).

-на знання з питань пожежної безпеки, перевірені знання з питань пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або 
забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол Дніпропетровське обласне спеціалізоване 
ремонтно -  будівельне підприємство протипожежних робіт №18/з від 02.06.2020р.;

Начальник виробництва - Завгородній Сергій Олексійович, пройшов навчання та перевірку 
знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в 
разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» №282 від 14.05.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол 
ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» №425 від 23.06.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», протокол ДПАТ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» №414 від 25.06.2020р;

-на знання з питань пожежної безпеки, перевірені знання з питань пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або 
забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол Дніпропетровське обласне спеціалізоване 
ремонтно -  будівельне підприємство протипожежних робіт №18/з від 02.06.2020р.;

Начальник виробництва -  Квашук Сергій Олексійович, пройшов навчання та перевірку знань 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в 
разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» №282 від 14.05.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол 
ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» №425 від 23.06.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» - ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» №309 від 26.05.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», протокол ДПАТ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» №414 від 25.06.2020р;

-на знання з питань пожежної безпеки, перевірені знання з питань пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або 
забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол Дніпропетровське обласне спеціалізоване 
ремонтно -  будівельне підприємство протипожежних робіт №18/з від 02.06.2020р.;

-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ТОВ «Учовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» №329 від 03.06.2020р. (IV група з електробезпеки до 1000В).

Інженер з охорони праці - Сухоносенко Микола Сергійович, пройшов навчання та перевірку 
знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме:



- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в 
разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол протокол Навчально -  
виробничий центр «Професійна безпека» №81-556-20 від 19.06.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол 
ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» №425 від 23.06.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» - ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» №309 від 26.05.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», протокол ДПАТ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» №414 від 25.06.2020р;

-на знання з питань пожежної безпеки, перевірені знання з питань пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить виконання або 
забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол Дніпропетровське обласне спеціалізоване 
ремонтно -  будівельне підприємство протипожежних робіт №18/з від 02.06.2020р.;

-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» №329 від 03.06.2020р. (IV група з електробезпеки до 1000В).

Наказом № 13-У від Т 1.03.2020р. начальник виробництва Кващук С.О. призначено 
відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, який пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД». а перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровської області НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті ( витяг з протоколу №425 від 23.06.2020р.).

Наказом №6-У від 03.03.2020р. майстра Кващука С.О.. інженер з охорони праці Сухоносенко 
М.С. призначено відповідальними працівниками за безпечне виконання робіт з оформленням 
наряду -  допуску відповідної форми.

Наказом № 2-У від 05.03.2020р. начальник виробництва Кващука С.О. атестованого на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП - призначено 
відповідальною особою за організацію роботи газового господарства асфальтобетонного заводу, 
який пройшов навчання в ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД». перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», витяг з протоколу №414 від 25.06.2020р.

Наказом №8-У від 10.03.2020р. начальник виробництва Кващука С.О. атестованого на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП -  призначено 
ш ттпош пальною особою за технічний стан і безпечну експлуатацію устаткування хімічного 
виробництва і роботи з підвищеною небезпекою.

Наказом 10-У від 10.03.2020р. начальник виробництва Кващука С.О. атестованого на знання 
атестованого в установленому порядку на знання ПБ та НПАОП 40.1-1.21-98 (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), призначено відповідальною особою - за електрогосподарство на 
асфальтобетонному заводі, який пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД». 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: 
Законодавство про охорону праці. «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів»; «Правила пожежної безпеки України» (розділ4 п.1). витяг з протоколу №329 від 
03.06.2020р.

Наказом № 4-У від 06.03.2020р. начальник виробництва Кващука С.О. атестованого на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП -  призначено 
ш лпгтіпальною особою до нагляду та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП
0.00-1.814-18. витяг з протоколу №309 від 26.05.2020р.______________________________________

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



Наказом №1 по підприємству від 02.03.2020р. створено службу з охорони праці, обов’язки 
керівника служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Сухоносенко Миколу 
Сергійовича, який має відповідну підготовку з питань ОП та НПАОП._________________________

Наказом №3 від 02.03.2020р. по підприємству переглянуті, затверджені та введені в дію:
-Положення про Систему управління охороною праці;
-Положення про службу ОП;
-Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформляються нарядом- 

допуском;
-Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій._____________________

наявністю служби охорони праці,

Наказом №6 від 02.03.2020р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції 
відповідальних інженерно -  технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені 
вимоги з питань охорони праці.

Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки та експлуатація обладнання 
підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з охорони праці по професіям та видам 
робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, 
які затверджені та введені в дію наказом по підприємству від 02.03.2020р. № 2. а саме: - №1 -  для 
водія вантажного автомобіля; №2 -  для слюсаря -  ремонтника; №3 -  для лаборанта дорожньої 
лабораторії; №4 -  для дозувальника;№5 для машиніста наватажувача; №7 -  для оператора 
виробничої дільниці; №9 -  для слюсаря по ремонту дорожньо -  будівельних машин; №13 -  під 
час робіт з ручним електрифікованим інструментом; №14 -  для машиніста автогрейдера; №15 -  
для асфальтобетонника -  варильника; №18 -  для електрика; №19 -  для слюсаря по ремонту і 
технічного обслуговування автотранспортних засобів; № 21- з експлуатації технічного 
обслуговування і ремонту газоочисних установок; № 22- для відповідального за 
електрогосподарство;№24 з організації і проведення робіт підвищеної небезпеки; № 11- для 
підсобного робітника; №25 -  пожежної небезпеки та використання протипожежних засобів 
гасіння-вогнегасників; №26 -  при проведення робіт на висоті; №27 - при використанні 313 
запобіжних поясів та страхувальних канатів: №28 при виконання в діючих електроустановках 
напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти; № 29 - при експлуатації 
(застосуванні) зберіганні посудин, що працюють під тиском; №30 при виконанні 
газонебезпечних робіт; №31 -  надання домедичної допомоги постраждалим при нещасних 
випадках та інші. ___________________ ________________________________________________

Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці у відповідності до професії 
та видів робіт, в тому числі при виконанні декларованих робіт та інші.

При прийомі на роботу робітники інформуються під особистий підпис про шкідливі та 
небезпечні умови праці та проходять медичне обстеження. Довідки працівників, які підлягають 
попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій - видані спеціалізованими 
медичними закладом КНП "СВАТІВСЬКИЙ ЦПМСД", що підтверджують медичні довідки про 
проходження медичного огляду працівників від березня 2020 року. Працівники Підприємства, 
які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, відповідно до статті 5 «Права на охорону праці 
під час укладання трудового договору» Закону України «Про охорону праці» і Наказу 
Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України з нагляду за охороною 
праці від 23.09.1994 № 263/121 Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному 
доборі, періодично проходять психофізіологічну експертизу в КНП "СВАТІВСЬКИЙ ЦПМСД", 
що підтверджено висновками за березень 2020 року.

Ведеться внутрішня'документація по дотриманню вимог безпеки та охорони праці: Журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної 
безпеки; Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків; Журнал протоколів 
перевірки знань; Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.



На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань 
і аварій на 2020 рік».

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань 
охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено наказом № З 
від 02.03.2020р., «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для 
перевірки знань з охорони праці.

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають 
відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:
- Сизонов О.Б. -  свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації варник бітуму 3 р. ЖС 

№20-244. видане ТОВ «Навчально -  консультаційний центр Експерт -20». посвідчення №04-2-4 
про допуск до експлуатації посудин, що працюють під тиском, посвідчення №04-1-3 верхолаза Зр. 
допущений до верхолазних робіт.

- Тармантовський В.В. -  свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації варник бітуму 3 р. ЖС 
№20-245 . видане ТОВ «Навчально -  консультаційний центр Експерт -20». посвідчення №04-2-4 
про допуск до експлуатації посудин, що працюють під тиском, посвідчення №04-1-2 верхолаза Зр. 
допущений до верхолазних робіт.

- Міщин О.В. Свідоцтво ЦППРК електромонтера 4 р. №280, посвідчення №4675 про групу з 
електробезпеки IV до 1000В; посвідчення №04-4-1 верхолаза Зр. допущений до висотних робіт. 
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки та при експлуатації машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони 
праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил, в обсязі виконуваної ними роботи, 
в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства (протоколи від
16.03.2020 № 1/20-3/20)._________________________________________________________________

Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці та НПАОП персоналу затверджено 
наказом №1-У від 05.03.2020р.:

Голова комісії: Мирошник В.О. -  директор, члени комісії: Кващук С.О. -  начальник 
виробництва. Завдородній С.О.- начальник виробництва. Сухонесенко М.С. -  інженер з охорони 
праці._____________________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На все обладнання та устаткування на підприємстві є в наявності експлуатаційна документація: 
паспорти, інструкції з експлуатації та обслуговування, креслення, електричні схеми графіки 
обслуговувань, висновки експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, 
сертифікати.

Усе обладнання та 313 використовується за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, експлуатаційних випробувань, 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації.
Проведено вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і 
устаткування ТОВ ПМП «УКРЕНЕРГОСЕРВІС» (протокол №01-03-20-10-03-20 від 
12.03.2020р.). Ремонт та обслуговування обладнання підвищеної небезпеки виконується ТОВ 
ПМП «УКРЕНЕРГОСЕРВІС» (підприємство має Дозвіл на виконання робіт підвищеної 
небезпеки №0005.16.09 термін дії від 22.02.2016 до 22.02.2021р.)

Драбини, засоби підмащування, оглянуто комісією підприємства та допущено в експлуатацію, 
згідно акту №1 від 10.03.2020р.

Вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками 
підприємства, відповідно до експлуатаційної документації



Спеціалізований напівпричіп н/пр. -  цистерна -  небез-Е, марки PACTON, моделі 3139,
державний номер АА5185X1, рік випуску 1992, колір червоний, номер шасі 
XLD3139DX00030441, свідоцтво СХІ859953, підприємство орендує у ФО-П Дорофеєва Ю.В.

Ремонт та обслуговування газового господарства виконується ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ» 
(Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 2291.14.32 термін дії від 25.06.2019 до 
25.06.2024р.), (договір №18 від 11.02.2020р.).

Ручні слюсарні інструменти, інструменти для вимірювання та інші пристосування (електрична 
дриль ударна ИД-950 зав. № 62; кутова шліфувальна машина Bosh зав. №41600; кутова 
шліфувальна машина Макіїа зав.№747443; кутова шліфувальна машина УШ М-125/900 зав. 
№42638967; продовжувач катушка 50м; під час роботи в електроустановках використовується: 
набір інструментів з діелектричними рукоятками викруток шліцевих (2 од.), плоскогубців (4 од.)
- протокол випробування №1-04/20 від 07.04.2020р. ТОВ «БІЗНЕСІННОВАЦІЇ» (Свідоцтво про 
атестацію №08-0040/18 від 05.12.2018р.), тощо;

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18, 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту 
(костюм робочий ( на 12 міс); черевики шкіряні ( на 12 міс.); рукавиці ( на 1 міс.); окуляри 
захисні ( до зносу), в зимку додатково: костюм утеплений ( на Збміс.); чоботи шкіряні утеплені ( 
на 36 міс.), які були придбані у березні 2020 року. Ведеться картка обліку спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Наказом №17-У від 11.03.2020р. затверджена комісія з приймання і перевірки засобів
індивідуального захисту, на відповідність вимогам нормативних документів._________________

засобів індивідуального захисту,

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДМАЙСТЕРПРО» забезпечено нормативно- 
правовою документацію - (Закон України «Про охорону праці», -НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт 
пі пвитттеної небезпеки». -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 «Про порядок опрацювання і 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 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці». -НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». -НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем 
газопостачання», -НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», - 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». - 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», - 
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», що 
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються.

Реєстр діючих НПАОП затверджено наказом №20-У від 11.03.2020р.
В Товаристві з обмеженою відповідальністю «БУДМАЙСТЕРПРО» є в наявності куток 

Охорони праці, який поновлюється нормативними актами про охорону праці, методичною і 
довідковою літературою, навчальними програмами інструктажів, необхідною для консультацій 
працівників з питань трудового законодавства та охорони праці.

Підприємство ТОВ «БУДМАЙСТЕРПРО» являється постійним передплатником науково - 
виробничого журналу «Охорона праці» та спеціалізованого журналу «Довідник спеціаліста з 
охорони праці».



Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і
промислової безпеки, 

норматив

М> &¥
Декларація зар<? 

органі Держпраці

виконання робіт, які декларуються.
;еріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.О. Мирошник
(ініціали та прізвище)

алі суб'^пв^хісш адарі^ання у територіальному

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, устаткування 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.”.


