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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
ВІДОМ ОСТІ ПРО РОБО ТО ДА ВЦЯ ТОВАРИСТВА З О БМ ЕЖ ЕНО Ю ________________
ВІДП О ВІДАЛЬН ІСТЮ
«БУДМ ОНТАЖ ІНВЕСТ ГРУП» і.к. 42238028.. 50051.
ДН ІП РО П ЕТРО ВСЬКА О БЛАСТЬ. М ІСТО КРИ ВИЙ РІГ.ВУЛИ Ц Я КРИВОРІЖ СТАЛІ.
БУДИНОК 29. Сгорова М ілана Борисівна - директор, тел.: 068 207 62 72 Адреса______
електронної пош ти: BM IGRO U P@ U KR.NET____________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ прізвище,
ім’я та по батькові керівника, _контактний номер телефонуномер 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 Д ніпропетровської о б л аст і. 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 відш кодування наслідків можливої ш коди відсутній.__________________
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
відсутній_______
(дата проведення аудиту)
Я, Сгорова М ілана Борисівна.__________________________________________________________
(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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки: а саме
1.Роботи, що виконую ться на висоті понад 1.3 метра.____________________________________
2. Зварювальні роботи.
___________________________________________________________
3. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим(кисень. пропан'), газом.___________________
4.Роботи в колодязях, транш еях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах.).
5._Земляні роботи, що виконую ться на глибині понад 2 метри або в зоні розташ ування
підземних комунікацій._________________________________________________________________
6.Роботи верхолазні.
__________________________________________________________
7.Роботи в дію чих електроустановках напругою понад 1000В.___________________________
(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)
Загальна кількість працю ю чих на підприємстві складає 10 осіб, з них виконують________
роботи___________підвищ еної небезпеки: посадових осіб - 3 особи, робітників - 7 особи.
заявлені роботи підвищ еної небезпеки виконують 10 осіб.
Договір оренди № 1 від
14.06.2010 р. з Різник В.В.. м. Кривий
Ріг, мкр. Сонячний, буд.9. кв.136______________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель, і
споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Д окументація системи управління охороною праці:_______________________________
-______Наказ №1 ОТ від 01.11.2018 р. про створення служби охорони праці та приз
начення особи, відповідальної за охорону праці.________________________________________
Полож ення про службу охорони праці (наказ №3 ОТ від 01.11.2018 р.).____________
Полож ення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 01.11.2018 р.).

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з
питань______ охорони праці (наказ №3 ОТ від 01.11.2018 рЛ._____________________________
про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОТ від
01.11.2018 р.).__________________________________________________________________________
______ П рограма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від_
01.11.2018 р.).
______ Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від_
01.11.2018 р.).
______ 1
Наказ № 2 ОТ від 01.11.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з пи-тань
охорони праці.__________________________________________________________________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОТ від 01.11.2018 р.).______________
______ Перелік ж урналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.___________
______ Ж урнал протоколів перевірки знань______________________________________ .
______ П оложення про порядок забезпечення працівників ТОВ «Будмонтажінвест_
груп» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3
ОТ від__________ 01.11.2018 р.)._________________________________________________________
______ 2
Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОТ від
01.11.2018 р.).__________________________________________________________________________
Наказ №5 ОТ від 01.11.2018 р. про проходження обов‘язкового медичного огляду
при прийомі на роботу та періодично.___________________________________________________
Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при при-йомі
на роботу (за формою додатку № 7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів______
працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними за-кладами за місцем
проживання,- Н а виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.004.12-05 «Типове полож ення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці», наказом № 2 ОТ від 01.11.2018 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З
ОБМ ЕЖ ЕНОЮ ВІДП О ВІДАЛЬН ІСТЮ «Будмонтажінвест груп» створена комісія з
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:____________________________
______ Голова комісії_______ - директор Єгорова М.Б.___________________________________
______ Члени ком ісії________ - головний інженер О реховський Р.Г.______________________
_________________________________ Н ачальник дільниці Димчук М.С.____________________
Накази про призначення відповідальних:________________________________________________
Наказом № 4 ОТ від 01.11.2018 р. відповідальною особою за збереж ення в техніч-носправному
стані інструменту призначено начальника дільниці Димчук М.С.__________
Наказом № 6 ОТ від 01.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на
висоті,
відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування
та зберігання_____ поясів та пристосувань призначено начальника дільниці Димчук М.С.
Наказом № 7 ОТ від 01.11.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство_________
підприємства призначено начальника дільниці Димчук М.С._____________________________
Наказом №8 ОТ від 01.11.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуата-цію
газополум‘яного обладнання (огляд та випробування гумовотканевих рукавів,___________
виконання_________ перевірок на газонепроникненість та горіння пальників та різаків, за
безпечну експлуатацію _______ апаратури, за безпечне виконання газополум ‘яних робіт)
призначено начальника дільниці Димчук М.С._________________________________________
Наказом № 9 ОТ від 01.11.2018р. відповідальною особою за справний стан . збері-гання
та_______ збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (бало-ни із
стисненими і______ зрідженими газами) призначено начальника дільниціДимчук М.С.
Наказом №15 ОТ від 01.11.2018 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні________
механізми______ призначено начальника дільниціДимчук М.С.__________________________
Наказом №11 ОТ від 01.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт
зі зведення, монтажу, демонтажу будинків, споруд призначено начальника____________
дільниці Димчук М.С.
2______Положення

Директор Сгорова М .Б.. інженер з охорони праці Щ ербаков O.E., начальник_____________
ттільнипі Димчук М .С. пройш ли навчання в ПЗ «ЦЕНТР П РО Ф ЕСІЙ Н О Ї ОСВІТИ І________
НАВЧАННЯ» та перевірку______ знань в ком ісіїГ оловного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,_____
надання перш ої допомоги потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки.____________
Протокол № 180 від 10.03.2018 р. _____________________________________________________
Директор Сгорова М .Б.. інженер з охорони праці Щ ербаков O.E., начальник дільниці
М іхієнко
А.О. пройш ли навчання в ПЗ «ЦЕНТР П РО Ф ЕСІЙ Н О Ї ОСВІТИ І
НАВЧАННЯ» та перевірку______ знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «П равила безпеки і безпечної
експлуатації по-судин, що працю ю ть під тиском»._______________________________________
П ротокол № 194 від 17.03.2018 р.________________________________________________________
______ Директор С горова М .Б., головний інженер О реховський Р.Г.,_____________________
начальник___________________дільниці_____ М іхієнко А.О. пройш ли навчання в ТОВ_____
«Навчально-курсовий центр «М оноліт» та перевірку
знань в комісії Головного______
управління Д ерж праці у Дніпропетровській області згідно Н ПА О П 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті».
П ротокол № 5/14 від 02.05.2018 р.
______ Директор Сгорова М .Б., головний інженер О леховський Р.Г.,_____________________
начальник__________________ дільниці_____ М іхієнко А.О. пройш ли навчання в ПЗ________
«ЦЕНТР П РО Ф ЕСІЙ Н О Ї О СВІТИ І НАВЧА НН Я»пройш ли навчання в ТОВ «Навчальнокурсовий центр «М оноліт» та перевірку знань в комісії Головного
управління_________
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила___________
безпечної експлуатації електроуста-новок споживачів». V група з електробезпеки до і
вище 1000 В. П ротокол № 101/4.20-2018 від 02.02.2018 р._________________________________
______ Директор Сгорова М .Б.. головний інженер О реховський Р.Г.,_____________________
начальник дільниці_____ М іхієнко А.О. пройш ли навчання в ДП «Придніпровський
ЕТЦ» та перевірку знань в комісії______ Головного управління Держ праці у______________
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15________ «Правила безпеки систем
газопостачання». Витяг з протоколу № 10/1-18 від 23.02.2018 р._________________________
______ Директор С горова М .Б., головний інженер О реховський Р.Г.. начальник__________
дільниці М іхієнко А.О. пройш ли навчання в ТОВ «Н авчально-курсовий центр_________
«Моноліт» та перевірку_____ знань в комісії Головного управління Держпраці у__________
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт».П ротокол № 2/72 від 15.02.2018 р.___________
Посвідчення № 1812. № 1813. № 1814.________ ____________________________________________
Каменяр-монтажник Палю х А.О. - ПТУ №11 м. Рубіжне за кваліфікаці-єю - каменярмонтажник конструкцій 3 розряду. Атестат № 1776 від 05.07.1967 р.____________________
______ М уляр-монтаж ник Саєнко А.М. - ПТУ № 14 м. Кривий Ріг за кваліфікацією муляр-монтаж ник 3 розряду . А тестат №1481 від 21.07.1966 р.______________________
______ Електрогазозварник Котков Д.С. - ВО «ПМЗ» за професією - електрога-зозварник.
Посвідчення № 225 від 22.05.2007 р.________ _ _ __________________________________________
______ Електрогазозварник Котков Д.С. на підставі результатів випробувань, проведених
у відповідності з П равилами атестації зварників, затвердженими Держ-наглядохоронпраці
від_______ 19.04.96 р. за №61 пройш ов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж»
згідно НПАОП
0.00-1.11-98. НПАОП 0.00-1.59-87. НПАОП 0.00-1.60-66. СНиП
3.05.05-84. ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Д опущ ений до ручного______
дугового зварю вання котлів, трубопроводів па-ри та гарячої води, посудин, що__________
працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих___________
конструкцій. __________________________ ________ ______________________________________
П ротокол № 116 від 22.12.17 р. Посвідчення № КВ-0019/1079, дійсне до 22.12.19 р._______
______ Верхолази Анохін О.І.. Чорновіл A.A. - ТОВ «УК Спектр» за професією - верхолаз
6 розряду.________ ___________________ __________________________________________________

Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025, №0026._______________
______ Слюсарі-ремонтники Марченко А.О.. Семенюк JI.С. - ПЗ «Центр професійної_____
освіти і
навчання» за професією - слюсар-ремонтник 6 розряду.___________________
Витяг з протоколу №112 від 13.04.2018 р. Посвідчення №112-18-01, №112-18-02._______
______ Каменяр-монтажник Палюх А.О.. муляр-монтажник Саенко А.М.,_______________
електрогазозварник_____Котков Д.С.. верхолази Анохін О.І., Чорновіл А.А., слюсаріремонтники Марченко А.О., Семенюк Л.С. пройшли навчання та перевірку знань в комісії
підприємства згідно загального ку-рсу з______охорони праці, нормативної документації з
охорони праці, інструкцій з охо-рони праці та техніки безпеки, електробезпеки та
пожежної безпеки в обсязі вико-нуваних робіт._________ Протокол №2 від 01.11.2018 р.
Для виконання заявлених робіт у ТОВ «Будмонтажінвест груп» мається в
наявності наступне обладнання:_________ ___________________________________________
Кран стріловий автомобільний КС-6472. інв. №00503. 1991 р. в., Україна, (згі-дно
договору суборенди транспортного засобу з екіпажом №б/н від 12.04.2018 р„ укладеного
із ТОВ___________ «Укрдомнабуд), Дозвіл на експлуатацію №0212.18.12. виданий ГУ
Держпраці у ніпропетровській області від 28.03.2018 р._____________________________
- CATERPILLAR M318D з ТОВ «УКРТОП ПОСТАВКА», договір надання послуг по
роботах машинами і механізмами № 034-19 від 16.12.2018Р.____________________________
Бетонозмішувач МК-130. 165. зав. №001205, 2005 р. в., Україна._________________
Перфоратори, відбійні молотки._____ _________________________________________
______ Зварювальний трансформатор TOP-350, зав. №607. 2016 р. в., Україна._____
Пояс запобіжний 2ПБ. зав. №092532. 2008 р. в., Україна.______________________
Пояс запобіжний 1 ПБ. зав. №015532. 2008 р. в., Україна._____________________ _
Газоаналізатор, інв. №30, 2017 p.. Україна._____________________________________
^_____ Комплект верхолаза (спусовий пристрій Rig PETZI, підіймальний пристрій (кроль,
жумар, обвязка NAVANO PETZI. 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м).
Страхувальні мотузки.__________________ _____________________________ _______
Слюсарний інструмент._____________________________________________________ _
______ Набір будівельного інструменту.___ ‘__________________________________ _
На підприємстві наказом №3 ОТ від 01.11.2018 р. затверджені та введені в дію посадові
інструкції директора, інженера з охорони праці, начальника дільниці.__________________ _
Наказом №3 ОТ від 01.11.2018 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою,
які виконуються на підприємстві._______________ ____________________________ _______
На підприємстві ТОВ «Будмонтажінвест груп», наказом №3 ОТ від 01.11.2018 р.
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.
Тексти інструкцій є_______стислими, зрозумілими і не допускають різних тлума-чень.
Інструкції по Формі і змісту___________ відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «По
ложення про розробку інструкцій з охорони______праці»._____________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони
праці:_______ _ _ ______________________________ ___________________ _______________ —
._____ Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці._______________
______ Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці._______________ _
._____ Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.____________________ _
______ Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями._________________ _
._____ Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.___________________
______ Журнал протоколів перевірки знань.__ _______________________ _________
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.На
підприємстві___ ТОВ «Будінвестмонтаж груп», наказом №3 ОТ від 01.11.2018 р.
переглянуті, затверджені та____ введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та.
видами робіт:___________________ ___________ ____________________________________— —
Інструкція № 1з ОП на території ТОВ «Будмонтажінвест груп»._________________ _
._____ Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

:______Інструкція № 3з ОП при роботі з електроінструментом.
_____________________
-______Інструкція № 4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів. __________________
і______Інструкція № 5з ОП при виконанні робіт в дію чих електроустановках.___________
і______Інструкція № 6з ОП для електрогазозварника._______________
ПЕРЕЛІК ЗА КО Н О ДА ВЧИ Х ТА Н ОРМ АТИВН О -ПРА ВО ВИХ А КТІВ З ПИТАНЬ
ОХОРОНИ
П РА Ц І ТА П РО М ИСЛО ВОЇ БЕЗП ЕК И 4.1. Закон У країни « П р о о х о р о н у
праці»
4.2. П останова КМ У № 1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання
робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) матттитт, механізмів,
устатковання підвищ еної небезпеки».____________________________________________
4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету М іністрів У країни від 25 серпня 2010 р.
№725 і від 26 ж овтня 2011 р. № 1107 (затверджені постановою Кабінету М іністрів України
від 07 лютого 2018 р. № 48)._______________________
4.4.Закон України «Про о б ‘єкти підвищ еної небезпеки».______________
4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
___________________
4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 П равила безпечної експлуатації електроустановок спо-живачів
___________________
4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
4.8. Н ПАОП 0.00-1.76-15 П равила безпеки систем газопостачання._____________________
4 -9. НЦАОП 0.00-1.81-18 П равила охорони праці під час експлуатації обладнання . що
працює під тиском .___________________ ____________________ ________ ___________
4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 П равила атестації зварників.______________
4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 П олож ення про порядок забезпечення працівників спе
ціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захис-ту.
4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони пратті.________________
4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони пра-ці.
4.14. Н ПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства.____________________________________________ ___________________________
4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 П оложення про розробку інструкцій з охорони пратті__________
4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 П орядок опрацювання і затвердження власником нор-мативних
актів, що дію ть на підприємстві.___________________________ ______ _____ ______________
4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавця-ми
охорони праці працівників.____________________________
Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт._________
М атеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці. Балони
із стисненим та зрідженим газом передбачено зберігати у спеціально призначених для
цього місцях.
___________________________________________________ _____________
Наказом № 9 0 Т від 01.11.2018 року відповідальним за справний стан та безпечну дію
балонів із стисненими та зрідженими газами призначено начальника дільниціДимчук
М.С._______________________________________ ____________________________ ___ __________
__Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний нагладовими посібниками.
плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання _________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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(підпис)

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному
органі
Держпраці
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