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в ід п о в ід н о ст і м а т ер іа л ь н о -т ех н іч н о ї бази ви м огам
за к о н о д а в ст в а з п и тан ь охор он и п рац і
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«Весташ ляхбуд»___________________________________________________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Урожайна, 1_______________
місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРПО У, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 31933268, М ілюков Віталій М иколайович, +38(067)8824403,
vesta.safetv@ gm ail.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 пощти;

на території м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області, згідно договорів
підряду________________________________________________________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
договір не укладався______________________________________________________
(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Аудит не проводився_________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, директор М ілюков Віталій Миколайович
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної 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. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій;
^ Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом
(кисень газоподібний, ацетилен розчинений, пропан-бутан);
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

/
/

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

робочих місць: 15, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм: 5________________________________________________________________________
К ІЛ Ь К ІС Т Ь

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

кількість будівель І СП О РУ Д (приміщень); 1 адміністративна будівля,
приміщення Д Л Я ремонту машин, механізмів, 1 складське приміщення, 1
приміщення для відпочинку водіїв, 1 будівельна лабораторія, побутові
приміщення - 4щт._____________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень).

Структурні підрозділи: Автоколона та асфальтобетонний цех.__________________
виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки:
- Бекаревич Олег Германович - головний інженер;
- Хомуха Наталя Олександрівна - інженер з ОП
- Тичина Андрій Володимирович - начальник АБЦ;
- Федорук Анатолій В асильович- енергетик;
- Басістий Костянтин М иколайович - начальник автоколони.____________
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

У відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на
підприємстві створена та функціонує служба охорони праці (наказ від 28.09.2012 №
272). Ф ункції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці Хомуха Н.О.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо директору та головному
інженеру підприємства. Служба охорони праці в своїй діяльності керується
«Положення про службу охорони праці в ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД», переглянутим
та затвердженим наказом від 09.12.2017 № 384.___________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Згідно з вимогами наказу М інпраці від 29.12.2004 № 336 на підприємстві
розроблені посадові інструкції керівників і фахівців. Наказом від 23.10.2015 № 274
затверджено і введені в дію посадові інструкції.
Інструкції з охорони праці за професіями для працівників, зайнятих на
роботах підвищ еної небезпеки, та по видам робіт, складені відповідно до НПАОП
0.00-4.15-98, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9
(наказ від 10.04.2019 № 85).______________________________________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

У відповідності до вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на
підприємстві розроблені та введенні в дію положення та накази стосовно охорони
праці та промислової безпеки, а також функціонує система управління охороною
праці. З цією метою на підприємстві складене та введене в дію наказом від
29.12.2017 № 427 «Положення про систему управління охороною праці в ТОВ
«ВЕСТАШ ЛЯХБУД».

/

Згідно з п. 3.9 Н ПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» створено комісії з перевірки
знань працівників Підприємства з питань охорони праці, електробезпеки, члени яких
пройшли навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з
охорони праці.
Комісії дію ть в складі: голова комісії з питань охорони праці - головний
інженер Бекаревич О.Г., члени комісії - начальник АБЦ Тичина А.В., начальник
автоколони Басістий К.М., інженер з охорони праці Хомуха Н.О., уповноважена
особа з питань охорони праці Фролова М.Л. (наказ від 15.09.2016 № 261); згідно з п.
2.13 «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» головою комісії
з питань електробезпеки призначено енергетика АБЦ Ф едорука А.В., члени комісії головний інженер Бекаревич О.Г., начальник АБЦ Тичина А.В., механік Зарадюк
А.І., інженер з охорони праці Хомуха Н.О., уповноважена особа з питань охорони
праці Фролова М .Л. (наказ від 04.08.2017 № 273).
П ерелік робіт підвищ еної небезпеки, які виконуються на підприємстві,
затверджено наказом від 05.04.2019 № 76.
На підприємстві діє нарядна система і наказом від 05.04.2019 № 81 призначено
осіб, що мають право видавати наряди-допуски на роботи підвищеної небезпеки
(начальник А БЦ Тичина А.В., енергетик АБЦ Ф едорук А.В, механік Зарадюк А.І.,
начальник автоколони Басістий К.М., начальники дільниць 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї, 5-ї, 6-ї, 7ї, дільниці з розмітки доріг, дільниці утримання зливної каналізації).
На підприємстві наказами призначено відповідальних за виконання робіт
підвищеної небезпеки посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку знань
відповідних Правил, а саме:
• Наказ від 06.02.2017 № 39 відповідальним за справний стан і безпечну
експлуатацію електроустановок споживачів, а також забезпечення безаварійного та
протипожежного стану роботи електрогосподарства підприємства призначено
енергетика Ф едорука А.В.
• Наказом від 05.04.2019 № 77 відповідальною особою, за безпечне
виконання робіт у вибухонебезпечних зонах працівниками, які використовують
електроінструмент призначено енергетика Федорука А.В.
• Наказом від 01.09.2016 № 245 особою, відповідальною за забезпечення
пожежної безпеки по підприємству призначено головного інженера Бекаревича О.Г.;
• Наказом від 19.09.2018 № 279 відповідальною особою за відомчий нагляд
за технічним станом та безпечну роботу обладнання, що працює під тиском по
підприємству призначено головного інженера Бекаревича О.Г.;
• Наказом від 09.04.2019 № 83 призначенні працівники, відповідальні за
безпечне проведення зварювальних та газополум’яних робіт.
• Наказом від 18.04.2019 № 91 відповідальною особою за організацію та
безпечне виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухонебезпечних зонах,
шляхом оформлення наряд- допусків, призначено начальника АБЦ Тичину А.В.
• Наказом від 06.02.2017 № 35 відповідальними за безпечне виконання робіт
з інструментом та пристроями призначено керівників дільниць.
• Наказом від 03.05.2019 №94 відповідальними за справний стан
газополум 'яної апаратури, її безпечну експлуатацію призначенні: начальник
автоколони Басистий К.М. і начальник АБЦ Тичина А.В.;

• Наказом від 05.04.2019 №75 відповідальним за зберігання та безпечну
експлуатацію балонів з ацетиленом, пропаном та киснем призначено начальника
автоколони Басистого К.М.;
• Наказом від 05.04.2019 № 76 на підприємстві затверджено «Перелік робіт
з підвищеною небезпекою, які виконуються на ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД».
П рофесійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає
заявленому виду діяльності.
Директор М ілю ков В.М. пройшов навчання з:
• загального курсу охорони праці в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Д ніпропетровській області (протокол від 03.05.2017 № 5/24);
• НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 22.05.2019 № 5/120-1);
• НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ
«НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від
22.05.2019 № 5 /1 1 5 );
• Пож еж ної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в
ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу
ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» (протокол від 22.05.2019 № 72);
• НПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва,
ремонту та утримання автомобільних доріг» в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 02.09.2016 № 262);
• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол від 06.07.2016 № 7/16);
• НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол від 16.05.2019 № 5/90)
Головний інженер Бекаревич О.Г. пройшов навчання з:
• загального курсу охорони праці в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 16.05.2019 № 5/94);
• НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Д ніпропетровській області (протокол від 05.09.2018 № 9/12);
• НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ
«НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу

//

• «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ
«НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ
«НКЦ «М ОНОЛІТ» (протокол від 04.07.2016 № 7/1);
• НПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва,
ремонту та утримання автомобільних доріг» в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 02.09.2016 № 262);
• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 20.07.2016 № 7/65);
• пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії,
яка створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» (протокол від 07.05.2019 №
66).
• НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол від 17.04.2019 № 4/98-1).
• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол від 15.06.2016 № 6/66).
Н ачальник асфальтобетонного цеху (АБЦ) Тичина А.В. пройшов
навчання з:
• загального курсу охорони праці в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 01.06.2016 № 6/15);
• НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працю є під тиском» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 05.09.2018 № 9/12);
• НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ
«НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (13.07.2016 № 7/26);
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачі», «Правил пожежної безпеки України» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та
перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 28.11.2018 № 11/132), має V
групу з електробезпеки та допущений в якості адміністративно-технічного
персоналу до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В;
• «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ
«НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ
«НКЦ «М ОНОЛІТ» (протокол від 14.12.2018 № 12/81);
• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 05.10.2016 № 10/21);
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• НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 05.09.2018 № 9/12);
• НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ
«НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від
05.10.2016 № 10/8);
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачі», «Правил пожежної безпеки України» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та
перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 03.10.2018 № 10/13), має V
групу з електробезпеки та допущений в якості адміністративно-технічного
персоналу до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В;
• «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ
«НКЦ «М О Н О Л ІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ
«НКЦ «М ОНОЛІТ» (протокол від 09.11.2018 № 11/38);
• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з
інструментом і пристроями» в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії,
яка створена на підставі наказу Г оловного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 16.05.2019 № 5/84).
• Пож еж ної безпеки в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії,
яка створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» (протокол від 23.09.2016 №
117).
У повноважений трудового колективу Фролов М.Л. пройщов навчання з
загального курсу охорони праці в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в
комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» (протокол від
07.09.2016 № 9 /1 9 ).
Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройщли
навчання по професіям та мають відповідні посвідчення та свідоцтва, а саме:
• слю сар з ремонту газового устатковання Ф ролов М.Л.:
- пройщов навчання по професії «слюсар по експлуатації і ремонту газового
обладнання» в ОКП «КУКК» (посвідчення від 20.02.2004 № 3612);
• слюсар з ремонту газового устатковання Черниш О.М,:
- пройщов навчання по професії «слюсар з ремонту устатковання котельних»
в ОКП «КУКК» (посвідчення від 08.04.2005 № 7604);
• електрослю сар з ремонту устатковання Павловський В.М.:
- пройщов навчання по професії «електрослюсар з ремонту КВП і А» в КЦГК
(посвідчення від 10.07.1987 № 3533). Ріщенням кваліфікаційної комісії від
08.06.2001 № 102 допускається до обслуговування і наладці КВП і А на
газовикористовую чому устаткуванні;
• електрогазозварник Бардась В.А.:
- пройщов навчання за професією «електрогазозварник» в ДП НКК
«Кривбасбуд» (свідоцтво від 16.11.2017 № 00001672);
• електрогазозварник Коренухін Ю.В.:

• з НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» (протокол від 24.04.2019 № 26, від 28.03.2019 №
03/19-Б);
• - з Н ПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва,
ремонту та утримання автомобільних доріг» та перевірку знань в комісії по перевірці
знань робітників з питань охорони праці підприємства (протокол від 19.03.2019 №
02/19-А).
Працівники підприємства забезпечені в повному обсязі санітарнопобутовими приміщ еннями за місцем розташ ування підприємства.
На виконання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за
умовами праці (затверджено Постановою КМ У від 01.08.1992 за № 442) в ТОВ
«ВЕСТАШ ЛЯХБУД» проведено атестацію робочих місць за умовами праці.
Наказами: від 21.06.2018 № 174, від 14.09.2018 № 310, від 25.02.2015 № 47
затверджено перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад,
працівникам яких підтверджено право на пенсії за віком на пільгових умовах.
Гігієнічну оцінку умов виробничого середовища та характеру трудового
процесу на робочих місцях ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД» виконує ВСП «Криворізький
міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ
України»» відповідно до укладеного договору від 26.11.2018 № 17-1/А-18 про
виконання робіт (Протоколи
проведення досліджень: робочої зони, вібрації,
шумового навантаження та інфразвуку, метерологічних факторів, які проведенні
ВСП
«Криворізький
міський
відділ
лабораторних
досліджень
ДУ
«Дніпропетровської ОЛЦ М ОЗ України». Свідоцтво про технічну компетентність
№04/18 від 15.05.2018).
У відповідності до вимог ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та
«Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»,
затвердженого наказом М ОЗ України від 21.05.2007 № 246, на підприємстві
організоване проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу
(попередній мед.огляд) та протягом трудової діяльності. Працівники, зайняті на
роботах підвищ еної небезпеки, пройшли періодичний медичний огляд в КЗ
«Криворізька міська лікарня № 3» Криворізької міської ради в 2019 році, про що
надано відповідний договір (Договір №3 від 04.03.2019 з КЗ «Криворізька міська
лікарня № 3» про надання послуг з проведення періодичного (попереднього) та
первинного медичного огляду працівників ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД»), а також
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників ТОВ
«Весташляхбуд» від 17 травня 2019 року.
У відповідності до вимог ст. 20 Закону України «Про охорону праці» на
підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого
травматизму, професійних захворювань і аваріям ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД» на 2019
рік».
На підприємстві ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД» в 2016 році проведено
ідентифікацію об’єкта підвищеної небезпеки, за результатами якої складено
відповідне повідомлення по формі ОПН-1, затверджене 28.03.2014. За результатами
проведеної ідентифікації ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД» належить до потенційно
небезпечних об’єктів (лист «Про результати ідентифікації» від 29.04.2014 № 12-
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13/804, виданий Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням
Держгірпромнагляду України).
На підприємстві складений та затверджений 31.08.2016 «План локалізації та
ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) промислового майданчика ТОВ
«ВЕСТАШ ЛЯХБУД», розташ ованого за адресою: Дніпропетровська область, м.
Кривий Ріг, вул. Урожайна, будинок 1. ПЛАС узгоджено ГУ ДСНС у
Дніпропетровській області.
Керую чись Законом України № 3038-VI від 17.02.2011 «Про регулювання
містобудівної діяльності» стаття 39-2 «Огляд, обстеження та паспортизація
об’єктів», Закона України № 2694-ХІІ від 14.10.1992 «Про охорону праці стаття 13
наказом від 05.04.2019 № 78 призначена комісія по контролю за технічним станом
будівель підприємства на 2019 рік.
На підприємстві ТОВ «Весташляхбуд» наказом № 25 від 30.01.2019р. та
наказом № 85 від 10.04.2019р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції в
дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям:
№ 12 для слюсаря з ремонту устатковання;
№13 для електрослюсаря з ремонту устатковання;
№ 14 при користуванні електричним ручним інструментом;
№15 для оператора котельні;
№ 27 загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки;
№ 29 з надання домедичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках на виробництві;
№33 для електрогазозварника;
№ 76 під час транспортування, зберігання та експлуатації балонів з
киснем, пропаном та ацетиленом;
№ 77 для слюсарів з обслуговування та експлуатації газового обладнання;
№ 80 для робітників під час виконання газополум’яної обробки металів;
№ 81 під час виконання газонебезпечних робіт.
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних
тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація й
розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищ еної небезпеки.
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог промислової
безпеки та охорони праці. Перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки,
який ведеться на підприємстві затверджений директором підприємства від
15.12.2017р.
1. Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань ОП;
2. Ж урнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
3. Ж урнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
4. Ж урнал реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебезпечних
робіт;
5. Ж урнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
6. Ж урнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
7. Ж урнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці АБЦ;
8. О перативний журнал;
9. Ж урнал обліку обладнання, що працює під тиском;
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10. Ж урнал обліку та зберігання електрозахисних засобів;
11. Ж урнал протоколів перевірки знань;
12. Ж урнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту,
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників;
13. Ж урнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
Договір оренди на офісні приміщення та виробнича база ТОВ
«ВЕСТАШ ЛЯХБУД» розташ овані за адресою: 50045, Україна, Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вулиця Урожайна, будинок 1 (договір оренди об’єктів
нерухомості комунальної власності міста від 25.07.2018 № 20/21).
У відповідності до вимог ст. 8 Закону України «Про охорону праці» та
НПАОП 0.00-7.17-18 працівники, в повному обсязі забезпечені спецодягом,
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами та
наказу від 31.05.2017 № 179 «Про порядок забезпечення працівників ТОВ
«ВЕСТАШ ЛЯХБУД» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту», а саме:
- жилети сигнальні (Україна);
- захисні каски 2018 року виготовлення (Україна);
- рукавиці (Україна);
- зварювальні щитки із захисним світлофільтром (Україна);
- окуляри для захисту очей під час газового зварювання (Україна);
- протигази шлангові типу ГП-7 - 70 од.(відповідає технічним умовам ТУ
2568-194-05808014-99), 2017 р.в. (Україна);
- сигналізатор напівпровідниковий ЗОНД-1-57 2019р.в. (Україна);
- драбини - 2 од.;
- костю ми - за кількістю робітників (Україна);
- костюм прогумований - 2 од. (Україна);
- дощові комплекти - за кількістю робітників (Україна);
- плащі прорезинені - за кількістю робітників (Україна);
- чоботи - 2 од. (Україна);
- штанги оперативні, штанги переносних заземлень, покажчики напруги
(Україна);
- діелектричні рукавички, діелектричні боти (Україна).
Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку, яка
індивідуально заводиться на кожного працівника.
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, яке
застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки:
- набір слю сарних інструментів 2018 р.в. (Україна);
- трансформатор однопостовий для ручного дугового зварювання ТОР250;
- балони, а саме:
- балони з киснем (2 од.), Україна;
- балони з пропаном (2 од.), Україна;
- балони з ацетиленом (2 од.), Україна;
- різак для ручної кисневої різки типу Р1 «Донмет» 142, 2019 р.в.,
(Україна).
Балон з газом зберігається на відкритому повітрі, захищений від
атмосферних опадів і сонячних променів. Стіна примикання клітки з балонами.
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негорюча, глуха, виробнича будівля. Для запобігання падіння балон встановлений у
вертикальному положенні у обладнане гніздо, ьсліті з огороджу вальним бар’єром.
Вентиляція місця зберігання балону природна, відповідно до вимог санітарних норм
проектування виробничих приміщень. Розмір кліті 2 100x2 500м. Специфікація
продукції, що поставляється ТОВ «СВ-ГРУП» згідно договору № 259 від
02.01.2019р. (Дозвіл Держпраці від 22.06.2016 № 0870.16.12 на виконання робіт
підвищ еної небезпеки, видано ТОВ «СВ ГРУП», діє до 21.06.2021р.):
- кисень газ технічний;
- ацетилен ПМ ГОСТ 5457-75;
- газ скраплений ПБ (СПБТ).
Для зберігання балонів з ацетиленом і киснем використовується окремо
розташована металева клітка з дахом та розділена на дві секції, відповідно для
ацетилену та кисню, місткістю 16 балонів (по 8 кожного газу). Для запобігання
падіння балон встановлений у вертикальному положенні у обладнане гніздо, кліті з
огороджувальним бар’єром. Вентиляція місця зберігання балону природна,
відповідно до вимог санітарних норм проектування виробничих приміщень. Розмір
кліті 2 200x2 500м.
Для виконання технологічних операцій підприємство має у своєму
розпорядженні наступне обладнання, прилади, інструмент: різак для ручної кисневої
різки типу Р1 «Донмет» 142; вимірювальний інструмент : мікрометри, індикатори,
ш тангенциркулі, рулетка вимірювальна, лінійка вимірювальна, сигналізатор
напівпровідниковий ЗО Н Д -1-57, ключі гайкові, трубні й гайкові; молотки слюсарні
в т.ч. з кольорового металу або обміднені; лопати, кирки, сокира, пила для дерева,
лом; лещ ата слюсарні; різьбонарізні інструменти; гачки для відкривання кришок
колодязів; напалки, зубила, відкрутки, пасатижі, щітки сталеві; дорожні знаки,
комплекти до дорож ніх знаків, стійки оцинковані, конуси, дорожні блоки наливні,
перильні огородження, пішохідні огородження, знаки сигнальні, таблички
попереджувальні, сигнальна стрічка; переносні вибухозахищені світильники
напругою не вищ е 12В (лампи акумуляторні).
П редставлено результати випробувань наступного обладнання та засобів
захисту:
• Сертифікати відповідності від 12.05.2014, 12.06.2018 заявленого
обладнання. Свідоцтво про перевірку законодавчо регульованого засобу
вимірю вальної техніки- сигналізатора напівпровідникового ЗОНД -1-57. Чинне до
26.04.2020.
• Свідоцтво
про
перевірку
законодавчо
регульованого
засобу
вимірю вальної техніки- сигналізатора напівпровідникового ЗОНД -1-57. Чинне до
26.04.2020.
• Протоколи перевірки повного опору петлі «Фаза-нуль», вимірювання
опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і
устаткування, перевірки опору ізоляції проводів та кабелів на підприємстві від
22.01.2018, 14.02.2019, які проведені електротехнічною лабораторією КП «Міський
тролейбус».
• Протокол
від 19.08.2016 № 13 випробування захисних засобів і
діелектричної гуми - діелектричні боти, які проведені електротехнічною
лабораторією КП «М іський тролейбус». Наступне випробування 19.08.2019.

•
Договір про надання метрологічних послуг від 28.12.2018 № 112
укладений з ДП «КРИВБАССТАНДАРТМ ЕТРОЛОГІЯ».
Для виконання земляних робіт Товариство орендує будівельну техніку за
договором надання послуг з техніки № 2604-2019 від 26.04.2019р. з ТОВ «Байт», а
саме: екскаватор-навантажувач реєстраційний номер № 19532 ЛІ марки
CATERPILLAR 428 F, 2014 року випуску, заводський № САТО 428FELBH03810 (він
зазначений як технологічний транспортний засіб в Д екларації ТОВ «Вайт», яка
зареєстрована в Ц Н А П м. Дніпра за вхідним № 301006-088599-123-06-2018 від 27
грудня 2018р.)
П ідприємство забезпечено необхідною нормативно-правовою базою для
виконання зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне
забезпечення:
1. «Положення про систему управління охороною праці в ТОВ
«ВЕСТАШ ЛЯХБУД», введено в дію наказом від 29.12.2012 № 356.
2. «Положення про службу охорони праці в ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД»,
переглянуте та затверджене наказом від 29.12.2017 № 426.
3.
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці в ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД», переглянуте та затверджене
наказом від 11.05.2017 №146.
4. «Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань
охорони праці в ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД», затверджене протоколом засідання
трудового колективу від 27.07.2017 № 12.
5. «Положення про газову службу в ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД»,
затверджене наказом від 27.06.2013 № 180, призначено особу відповідальну за газове
господарство.
6. «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом,
спецвзуттям і іншими засобів індивідуального захисту». Додаток № 9 до Системи
управління охороною праці;
7.
Закон У країни «Про охорону праці»;
8.
Закон У країни «Про об’єкти підвищ еної небезпеки»;
9.
«П орядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки», затверджений постановою Кабінету М іністрів України від 26 жовтня
2011 року № 1107;
10 . «П орядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки», затвердж ений постановою Кабінету М іністрів України від 26 травня
2004 року № 687;
11. «П орядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищ еної небезпеки»,
затверджений постановою Кабінету М іністрів України від 11.07.2002 № 956;
12. «П орядок декларування безпеки об’єктів підвищ еної небезпеки»,
затверджений постановою Кабінету М іністрів України від 11.07.2002 № 956;
13. П орядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Наказ М ОЗ України 21.05.2007 №246.
14. П ПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження
власником нормативних актів про охорону праці, що дію ть на підприємстві.

Оформлено річну підписку на «Довідник спеціаліста з охорони праці» цифрового
видавництва ТОВ «М ЦФЕР - Україна» (м. Київ).
Наказом № ЗОЇ від 01.11.2018р. призначено відповідальною за актуалізацію,
облік, зберігання, видачу перегляд та внесення змін в нормативну документацію з
охорони праці, що діє на підприємстві інженера з ОП Хомуху Н.О.

В.М. М ілюков
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у ж>фналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці
2 0 /^ .

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.”.

