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ДЕКЛАРАЦІЯ ! 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці ^

Відомості про роботодавця Т овариство з обмеженою відповідальністью 
«Б13НКС1ННОВАШЇ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50<>%у Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Прирічна. 6уд.15. телефон 098-972-53-02

місцезнаходження, номер телефону,

____ __________________ код ЕДРПОУ 42548614_______
код згідно з ЄДРПОУ

___________ Директор Гуль Тетяна Леонідівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____  0^8-972-53-02
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної осоои - підприємця: прізвище',ЛмТта по Оатькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер оОлікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Роботи виконуються за адресою:

Зі ідно__і укладеними договорами підрядів на проммайданчиках______
ХОЛДІНГА МЕТІНВЕСТ ПрАТ «ШВНГЗК». ПрАТ «ЦГЗК». ПАТ «ПівдГЗК». 
< ]р_А І  «ІНГЗК» та ПАТ «АрсеіюрМіттал Кривий Ріг______________________________

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

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер, і дата його видачі)
Л1> і 788 від 16.08.2002 року на ТОВ <<БІЗЕ[ЕСІННОВАІДІ>> страхування не
проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки.
'найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

с фок дії страхової о полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит з 
охорш и _пршіи. не

Я,

(дата проведення аудиту)

і^уль Теїяна Леонідівна,
(прізвище. ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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) 
та к и X машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Р(.б<пи R ДІЮЧИХ електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої мастої и (п. 16 додатку 6 Порядку)________  ___________________________

( найіменування виду робіт

пТдвийісної небезпеІсіГ'іТабо машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

іі(,мер парти,дата виготовлення, країна походження, які виконуються
_______ ______ __ ____ _____________^ ^ _____ _________________________ та/або

експлуатуі(ггься пасгосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих
К ільк ість робочих м іс ц ь -1 0 , у том у ЧИСЛІ тих, на яких існує ризик  

виникнення травм - 8 ________________________________________________________



на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
Офіоле приміщення знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Прирічна. буд. 15. 
доі овір оренди j42 1 /10 -18 від 11 ■ 10.2018 р. з ФОП Рябець Миколою Валентиновичем 
та приміщення, які надаються Замовником, згідно з договорами підряду

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

Інші відомості Відповідно до ст. 18 Закону України "Про охорону праці" та 
1ІІ1А0П 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці" працівники ТОВ "БІЗНЕСІННОВАТПТ" 
пройшли навчання та перевірку знань.

Для перевірки знань посадових осіб та працівників з питань охорони праці 
створено центральну комісію ТОВ "БІЗНЕСІННОВАТЇЇТ" Гняказ від 01.02.2019 № 08) 
відповідно до вимог п. 3.9 НПЛОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці". Усі члени комісії 

мені та пройшли перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
11 раці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" (протоколи № 1153/4.20- 
2018 від 19.10.2018, № 1291/4.20-2018 від 23.11.2018 засідання комісії з перевірки 
іпань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління 
ІІержпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 № 68):

• голова комісії - директор Гуль Т.Л.:
члени комісії:
• начальник ЕТЛ Магарилл А.А.;
• начальник дільниці Новак С.О.
Відповідно до глави 2.1 НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатацІ

електроустановок споживачів", глави 2 розділу IV "Правил технічної експлуатаці
електроустановок споживачів" на підприємстві наказом від 01.02.2019 № 09 
затверджений склад комісії з перевірки знань з питань електробезпеки працівників на 
підприємстві. Усі члени комісії навчені та пройшли перевірку знань:

• голова комісії - начальник ЕТЛ Магарилл А.А. (V група з електробезпеки, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В):

> з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів", "Правила пожежної безпеки в Україні" 
в приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" (протокол 
№ 1283/4.20-2018 від 23.11.2018 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 
Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській обл.):

> з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в 
приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" (протокол № 
1312 від 26.11.2018 засідання комісії з перевірки знань з "Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів"):

члени комісії:
• директор Гуль Т.Л. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в 

електроустановках напругою до та понад 1000 В в якості інспектувальної 
особи);

^  з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів". "Правила пожежної безпеки в Україні" 
в приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" (протокол 
№ 1147/4.20-2018 від 19.10.2018 засідання комісії з перевірки знань з



питань охорони праці, створеної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.Ъ 

^  з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів” в 
приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" (протокол №  
1324 від 10.12.2018 засідання комісії з перевірки знань з "Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів"^:

• начальник дільниці Новак С.О. (IV група з електробезпеки, допущений до 
роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В):

^  з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів". "Правила пожежної безпеки в Україні" 
в приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" (протокол 
№ 1283/4.20-2018 від 23.11.2018 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.):

^  з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в 
приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" (протокол № 
1324 від 10.12.2018 засідання комісії з перевірки знань з "Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів").

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

Організовано проведення інструктажів та стажування праттівників підприємства. 
На підприємстві згідно з п. 6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться "Журнал реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці " та "Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці". Розроблений та затверджений тематичний 
ОЛ.ан_ і програма вступного інструктажу з охорони праці. З усіма працівниками, 
зайнятих на роботах підвищеної небезпеки проводяться наступні інструктажі: 
вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Згідно з наказом № 336 Міністерства праці України від 29.12.2004 в організації 
розроблені посадові інструкції. Інструкції з охорони праці розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Наказами 
по підприємству затверджені посадові інструкції та інструкції з охорони праці, 
призначені відповідальні особи за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки, за 
справний стан і безпечну експлуатацію устаткування.

Робітники підприємства пройшли навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони 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 робіт пройщли перевірку знань з 
питань охорони праці на підприємстві протокол засідання постійно діючою комісії 
ТОВ «БІЗНЕСІННОВАШІ» № 04/ЕБ від 23.04.2019 р„ виробничих інструкцій та 
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень та 
відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджуються відмітками в журналах 
інструктажів 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, експлуатаційної 
документації.

Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у 
технічно справному стані з проведенням технічного обслуговуванням, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.



Працівники ТОВ «БІЗНЕСІНЬЮВАІДЇ» забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці», (спецодяг спецвзуття на 
діелектричній нековзкій підошві, рукавиці діелектричні, рукавиці комбіновані, шолом 
захисний, окуляри захисні, респіратори, інструмент з ізолюючими ручками.

Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки.
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має, 
навчальнометодичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірка знань 
з питань охорони праці в повному обсязі, а також на підприємстві є куточок з охорони
праці._____________________________________________________________________________
нормативно-правової та матеріадбно-технічноїбази навчально-методичного забезпечення)
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Гуль Т. Л.
(Ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2(У^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.".


