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відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма
(д л я ю рид ичн ої особи: найм енування ю ри д и чн ої особи,

«ПЕНТА ПЛЮ С»______ ^
_____________________________________
49044, м. Дніпро, в у л ./Клари Цеткіщ будинок 12 - (^"5, код згідно ЄДРПОУ - 21943562,
м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄДРГІОУ,

Гільдій Ігор М аратович, директор. (067) 635-03-85 pental995@ gm ail.com _______________
прізвищ е, ім ’я т а по батькові керівника, ном ер телефону, телефаксу, ад реса елек тр о н н о ї пош ти;

для ф ізи ч н о ї о со б и - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний ном ер облікової картки платника
податків, ном ер телеф ону, телефаксу, адр еса ел ектр онної пошти;

на об ’єктах замовника на теріторії Дніпропетровської області та згідно договорів підряду
місце виконання робіт підвищ ен ої небезпеки та/аб о експ л уатац ії (застосуван н я)

маш ин, механізм ів, устатковання підви щ ен ої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався________
(найм енування 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, Гільдій Ігор М аратович,_______________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю р и ди ч н ої о с о б и ,

або ф ізи чної о со б и - підриємця

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

га/або

експлуатації (застосування)

таких

машин,

механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
(найм енування ви ду робіт

Роботи в колодязях, шурфах, транш еях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
п ідви щ ен ої небезпеки та/або машин, м еханізмів,

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). Зварювальні роботи
устатковання п ідвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

ном ер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) б ез отримання

Кількість робочих місць - 9, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
відповідного дозволу, кількість робочих м ісць, у том у числі тих,

винекнення травм - 5, 1 офісне приміщ ення, побутові п р и м іщ ен н я.___________________
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель

орендовані (договір оренди обєкта нерухомості № 01/16-оренда від 02.01.2016 р., згідно
і спор уд (прим іщ ень), виробничих об'єктів

___

Р-

договорів підряду.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Гільдій Ігор М аратович та технічний директор Гільдій Леонід

__

(прізвищ е, ім ’я та по батькові о сіб , які відповідаю ть

Маратович пройш ли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в Головному________
за дотрим анням вим ог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки;

Управлінні Держ праці у Дніпропетровській області згідно законодавства з охорони праці.__
наявн істю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання т а

Виписка з протоколу № 205/4.7/2019 р. від 12 серпня 2019 р.____________________________
інструктаж у з п и тан ь охорони праці, експлуатаційної докум ентації, засоб ів інди відуального захисту,

Майстер будівельно - монтажних робіт Москаленко Олександр Вікторович пройшов________
н о р м ати вн о-п равової т а м атеріал ьн о-техн іч н ої бази навчал ьн о-м етод и чн ого забезпечення)

навчання у ТОВ « УКК ГІРОФІ ЛАЙН» загального курсу «Охорона праці». Виписка з______
протоколу № 214 від 14 серпня 2018 р.
-Директор Гільдій 1.М. та технічний директор Гільдій Л.М. пройшли навчання та перевірку
знань у ТОВ «УК СПЕКТР» Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.
НГІАОП 0.00-1.15-07. Виписка з протоколу № 167 від 28 серпня 2019 р.
Майстер будівельно - монтажних робіт Москаленко О лександр Вікторович пройшов
навчання та перевірку знань Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті у ТОВ
« УКК ПРОФІ ЛАЙН». Виписка з протоколу № 220 від 16 серпня 2018 р.
- Директор Гільдін 1.М.. технічний директор Гільдій Л.М. та майстер будівельно-монтажних
робіт М оскаленко О.В. пройш ли навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працю є під тиском у ТОВ «УК СПЕКТР». Виписка з протоколу
№ 137 від 08 липня 2019 р.
- Директор Гільдій І.М. та технічний директор Гільдій Л.М . пройшли навчання та перевірку
знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» у ТОВ «УК
СПЕКТР». Виписка з протоколу № 159 від 14 серпня 2019 р.
Майстер будівельно - монтажних робіт М оскаленко Олександр Вікторович пройшов
навчання та перевірку знань знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил
пожежної безпеки» у ТОВ « УКК ПРОФІ ЛАЙН». Виписка з протоколу № 220 від 20
серпня 2018 р.
- Директор Гільдій І.М.. технічний директор Гільдії! Л.М. пройшли навчання та перевірку
знань Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А .01.001-14 у ТОВ «УК СПЕКТР».
Виписка з протоколу № 038 від 26.07.2019 р.
Майстер будівельно - монтажних робіт М оскаленко Олександр Вікторович пройшов________
навчання та перевірку знань Правил пожежної безпеки в Україні у ТОВ « УКК ПРОФІ
ЛАЙН». Виписка з протоколу № 220 від 20 серпня 2018 р.
- Директор Гільдій І.М., технічний директор Гільдій Л.М. та майстер будівельно - монтажних
робіт Москаленко О.В. пройшли навчання та перевірку знань Правил безпеки систем
газопостачання НПАОП 0.00-1.76 - 15 та Типової інструкції по організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» НПАОГІ 0.00-5.11-85. Виписка з протоколу № 173 від
03.09.19 р.
Наказом №1/ОГІ від 16.01.2019 р. майстер будівельно - монтажних робіт Москаленко
Олександр Вікторович призначений відповідальним за охорону праці.
Наказом № 12/ОП від 21.01.2019 р. майстер будівельно - монтажних робіт Москаленко
Олександр Вікторович призначений відповідальним за виконання зварювальних робіт.
Наказом №13/ОГІ від 21.01.2019 р. майстер будівельно - монтажних робіт Москаленко
Олександр Вікторович призначений відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті
понад 1.3 метри.
Наказом № 14/ОГІ від 21.01.2019 р. майстер будівельно - монтажних робіт Москаленко
Олександр Вікторович призначений відповідальним за безпечне виконання робіт в колодязях.
шурфах, траншеях, бункерах, колекторах, замкнутому просторі.
Робітник Федоров Є.І. - електрогазозварник. Посвідчення зварника № КВ 19/362-1 від
20.03.2009 р. ДП «УПК» КП «Днепросантехмонтаж» допущ ений до ручного дугового

зварювання покритим електродом сталевих конструкцій, теплових мереж, зовніш ніх мереж і
споруджень водопостачання та каналізації.
Робітник Карайбіда Віктор Павлович - монтажник сантехнічних систем та обладнання 4
розряду отримав професію в УК «Дніпробуд». Виписка протоколу № 1375 від 15.06.2007 р.
Робітник Гришай Сергій А ндрійович - монтажник сантехнічних систем та обладнання 4
розряду отримав професію в УК «Дніпробуд». Виписка протоколу № 1375 від 15.06.2007 р.
Робітники Ф едоров Є.І.. Карайбіда В.П., Гришай С.А. чергову перевірку знань пройшли на
підприємстві згідно Правил пожежної безпеки в Україні. Протокол № 9 від 26.07.2019р.
Робітники Ф едоров Є.І., Карайбіда В.П., Гришай С.А. чергову перевірку знань Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті згідно НПАОП 0.00-1.15-07 пройшли на
підприємстві. Протокол № 8 від 20.06.2019р.
Робітники Федоров С.І., Карайбіда В.ГІ„ Гришай С.А. пройшли навчання та перевірку знань з
Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями згідно НПАОП 0.00-1.7113. Протокол № 6 від 12.06.2019р.
Робітники Федоров С.І., Карайбіда В.П.. Гришай С.А. пройшли повторну перевірку знань
згідно нормативно-правових актів з охорони праці та інструкції з охорони праці в обсязі
виконуємих робіт на підприємстві. Протокол № 5 від 12.06.2019р.
Робітники Ф едоров Є.І., Карайбіда В.П., Гришай С.А. пройшли повторну перевірку знань в
комісії підпиємства згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» в обсязі виконуємих робіт. Протокол № 7 від 09.09.2019р.
Робітники Ф едоров Є.І., Карайбіда В.ГГ. Гришай С.А. пройшли навчання та перевірку знань в
комісії підприємства НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», ПТЕЕС та ПБ в Україні в обсязі
виконуємих робіт. М аюь НІ групу з електробезпеки до 1000 В. Протокол № 2 від 11,05.2019р.
Наказом № 6/ОП від 16.01.2019 р. На підприємстві створено комісію з перевірки знань
працівників з питань охорони праці у складі
Члени комісії: Гільдій Л.М . - технічний директор;
М оскаленко О.В. - майстер будівельно-монтажних робіт.
На підприємстві ТОВ фірма «ПЕНТА ПЛЮ С» розроблені та затверджені наказом
директора № 9/ОГІ від 18.01.19 р. тематичні плани, програми навчання, контрольні питання з
питань охорони праці для проведення щ орічної перевірки знань по професіям, для слюсаря
ремонтника, монтажника, зварювальника. стропальника
та екзаменаційні білети для
перевірки знань с «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» ; «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями»; «Правила безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів», «Правила
технічної
експлуатації
електроустановок споживачів».
Робота з питань охорони праці проводиться у відповідності до вимог «Системи
управління охороною праці» в ТОВ фірма «ПЕНТА ПЛЮ С», затвердж еної наказом
№ 10/011 від 21.01.2019 р.
Проведення проф ілактичної роботи з попередження виробничого травматизму
проводиться відповідальним за охорону працю підприємства та його керівним складом.
Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та
виробничого середовищ а, підвищ ення існуючого рівня охорони праці, попередженню
випадків виробничого травматизму, професійних захворю вань та аварій на 2019 р.
розроблені та затверджені встановленим порядком. Працівникам, для яких встановлений
термін стажування при прийомі на роботу та при переводі з одного місця на інше
проводиться стажування згідно «Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці» затвердженого наказом № 8/ОП від 18.01.2019 р.

Розроблені графіки та поіменні списки проходження працівниками
медоглядів.
Випадків несвоєчасного проходження медоглядів працівниками станом на поточний час
не виявлено. Розроблене і затверджене наказом № 8/ОГІ від 18.01.2019 р. «Положення про
організацію первинних і періодичних медичних оглядів».
У ТОВ фірма «П ЕНТА ПЛЮ С» переглянуті та затверджені наказом № 7/ОП від
18.01.2019 р. 37 інструкцій з охорони праці за професіями та за видами робіт, в тому
числі:
- Інструкція №1 для новоприйнятих на підприємство;
- Інструкція з охорони праці № 2 з електробезпеки персоналу ТОВ фірма «ПЕНТА ПЛЮ С»:
- Інструкція з охорони праці № 5 по наданню перш ої (долікарської) допомоги потерпілим у
разі нещасних випадків на виробництві для працівників ТОВ фірма «ПЕНТА ПЛЮ С»;
- Інструкція з охорони праці № 6 для монтажника санітарно-технічних систем та
обладнання» працівників ТОВ фірми «ПЕНТА ПЛЮ С»;
- Інструкція з охорони праці № 9 для електрогазозварника для різання та ручного
зварювання;.
- Інструкція з охорони праці № 11 при роботі з переносним електроінструментом.;
- Інструкція з охорони праці № 12 при виконанні робіт з монтажу, ремонту систем вентиляції
та кондиціонування;
- Інстукція з охорони праці № 13 при виконанні стропальних робіт;
- Інструкція з охорони праці № 16 під час виконання робіт на висоті;
- Інструкція з охорони праці № 18 під час проведення газонебезпечних робіт;
- Інструкція з охорони праці № 19 під час виконання робіт з монтажу зовнішніх
трубопроводів;
- Інструкція з охорони праці № 28 під час виконання робіт в колодязях систем
водопостачання та водовідведення;
Тексти інструкцій по формі і змісту відповідаю ть вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення
про розробку інструкцій з охорони праці».
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки, який ведеться на
підприємстві, затверджений директором підприємства:
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці,
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
-Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці,
-Журнал протоколів перевірки знань,
-Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
- Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація,
- Безпека працівників при виконанні робіт підвищ еної небезпеки забезпечується :
проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
до роботи допускаю ться особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
проведенням інструктажів (вступного, первинного, повторного та цільового).
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту
забезпечені згідно «Норми безплатної видачі спеціального захисту, спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту». Особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту ведуться у відповідності до встановлених вимог.
Організація навчання та інструктажів з питань охорони праці працівникам під час
прийняття на роботу і в процесі роботи згідно «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» затвердженого наказом № 8/ОГІ від
18.01.2019 р.
Підприємство забезпечено машинами, механізмами, обладнанням для виконання
заявлених видів робіт власними силами. Зварювальні апарати - 1 од.;
Зварювальний іцнвертор М М А - 250В, ММА - 250Р , 250 - Р РРС ;
Вишка-тура - «Атлант» - 1 од.;
Строп з амортизатором В\У200ЬВ121, карабін А 2 0 2 2 - 4 од.;
Монтажні пояси ПБ ( М ) - 4 од.; (акти випробувань № 1.2.3.4 від 18.04.2019 р.)

Газоаналізатор - ТЕБТО 300 ХХЬ.
ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНО Ю ВІДП О ВІДАЛЬН ІСТЮ Фірма «ПЕНТА ПЛЮ С»
забезпечене необхідною нормативно-правовою документацією з питань охорони прані:
1. Законодавство У країни про охорону праці.
2. Закон України про охорону праці.
3. Статут підприємства.
4 . П равилами внутріш нього трудового розпорядку.
5. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
6 . Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
7 . Державні будівельні норми України.
8. Правила пож еж ної безпеки в Україні.
9. Положення.
10. Колективний договір підприємства.
11. Посадові інструкції.
12. Інструкції підприємства.
13. Тематичні плани, програми навчання, контрольні питання з питань охорони праці для
проведення щ орічної перевірки знань за професіями та за видами робіт.
14. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
15. Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями.
16. Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працю ю ть під тиском.
17. Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт.
На підприємстві існує кабінет з охоррни праці з плакатами та посібниками, які оновлюються
за допомогою інтернету т^ друковаї/их видань.
Гільдій І.М.
(ініціали та прізвищ е)
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1. Ф ізична о с о б а - підприєм ець своїм підписом надає згоду на о бр обк у персональних даних з
м етою забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної
небезпек и та на експлуатацію (застосування) маш ин, м еханізм ів, устатковання підвищ еної
небезпеки.
2. Р еєстрац ійн ий ном ер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними особам и,
які ч ерез с в о ї релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідом или про це
відп овідном у органу д ер ж ав н ої податкової служ би і мають відмітку в паспорті.".

