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ДЕКЛАРАЦІЯ ЗтЯёЖ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавцяТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕН ОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АВАНГАРД ПРОІУІБУД».
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Олександра Поля, будинок 4, 
40399606.___________________________________________________________________________

місцезнаходження,код згідно з ЄДРПОУ,
Лисінський Сергій Анатолійович. (097) 747-29-73, avantgarde2019kr(^gmail.com.
прізвище, ім’я та по батькові керівника,^ номер 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 об’єктах замовника на території Дніпропетровської області та згідно укладених 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 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 на 1 OB 
«АВАНГАРД ПРОМБУД» страхування не проводиться, так як підприємство не с об’єктом
підвищеної небезпеки .(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його 
видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився.
(дата проведення аудиту)
Я, директор Лисінський Сергій Анатолійович.

(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:

земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій (п.9 Додаток 6 до Порядку...);

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (п.16 Додаток 6 до 
Порядку...).

(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,
кількість робочих місць: 6, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: З

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість будівель і споруд (приміщень): 1, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів): 1 .

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
Директор ТОВ «АВАНГАРД ПРОМБУД» Лисінський С.А. пройшов навчання в ГТЗ «Центр 
професійної освіти і навчання», законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
,допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно -  правових актів з 

:орони праці (протокол № 085/4.20-2019 від 25.01.2019р.)
Наказом № 5 від 04.02.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці та 
НПАОП, що входять до обов'язків у працівників підприємства, а саме:

\



/нова комісії: директор Лисінський Сергій Анатолійович -  пройшов навчання вПЗ «Центр
професійної освіти і навчання», 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 ГТЗ 
«Центр професійної освіти і навчання» № 085/4.20-2019 від 25.01.2019р, посвідчення №085-19-01: 
ППАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці, промислова безпека у будівництві» - 
протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №080/4.20-2019 від 25.01.2019р.. посвідчення 
№080-19-01; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
протокол Навчальний центр з охорони праціФОП «Макаров Д.В.» № 1.01-19 від 14.01.2019р., 
посвідчення №32/1-19; НПАОП 0.00-5.1 1-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» - витяг з протоколу Навчальний центр з охорони праці ФОП «Макаров 
Д.В.»№07.01-19 від 23.01.2019р., посвідчення №35/1-19;НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» - виписка з протоколу ТОВ «УКК ПРОФ1- 
ЛАЙН» № 10 від 22.01.2019р., посвідчення №00272; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ТОВ «УКК ПРОФІ-ЛАЙН» №2 від 
16.01.2019р., посвідчення №00049.
члени комісії: енергетик дільниці Сербін Сергій Олександрович, пройшов навчання в ТОВ 
«НКЦ «Моноліт», 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 «НКЦ «Моноліт» № 
9/57 від 11.09.2019р, посвідчення №11868; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» - протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» № 9/53 від 11.09.2019р, посвідчення 
№11839; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» № 9/63 від 12.09.2019р, посвідчення №11915; 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» № 9/66 від 
!2.09.2019р, посвідчення №11862; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» - протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт»№9/38 від 11.09.2019р., 
посвідчення № 11923 (V до і вище 1000В) та пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт», на знання 
з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких 
належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол № 123 від 
12.089.2019р., посвідчення № 0893;
виконавець робіт Дроздов Леонід Валерійович,пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної 
освіти і навчання», 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 ПЗ «Центр професійної 
освіти і навчання» № 085/4.20-2019 від 25.01.2019р. посвідчення №085-19-02; НПАОП 45.2-7.02-12 
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці, промислова безпека у будівництві» - протокол ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання» №080/4.20-2019 від 25.01.2019р., посвідчення №080-19-02; 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол 
Навчальний центр з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.» № 1.01-19 від 14.01.2019р., посвідчення 
№3956; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
і азонебезпечних робіт» - витяг з протоколу Навчальний центр з охорони праці ФОП «Макаров 
Д.В.» №07.01-19 від 23.01.2019р., посвідчення №36/1-19; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» - виписка з протоколу ТОВ «УКК ПРОФ1- 
ЛАЙН» № 10 від 22.01.2019р., посвідчення №00273; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ТОВ «УКК ПРОФІ-ЛАИН» №2 від 
16.01.2019р., посвідчення №00050.

Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи 
управління охороною праці на підприємстві є «Положення про систему управління охороною 
праці», затверджене наказом № 49/ ОП від 09.09.2019р.

Наказом №46/ОП від 09.09.2019р. по підприємству призначено особу, відповідальну за 
електрогосподарство підприємства — енергетика дільниці Сербіна С. О., атестованого в



.гановленому порядку на знання НПАОП 40.1-1.21-98 (ТОВ «НКЦ «Моноліт» протокол №9/38 
f\2. 11.09.2019р.. посвідчення № 11923 - V група з електробезпеки, до та витне 1000 В);
Наказом №51/ОП від 09.09.2019р. енергетика дільниці Сербіна С. О., атестований на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. призначений 
відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме: 
іт. 2.1 оформлення нарядів-допусків відповідних форм;
н. 2.4 за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій, в тому числі за допомогою технологічних транспортних 
засобів;
п. 2.5 за безпечне виконання робіт в електроустановках напругою понад 1000В (до 5 кВ включно) 
та в зоні ліній електропередач;
Наказом № 50/РП від 09.09.2019р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції 
відповідальних інженерно -  технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені 
вимоги з питань охорони праці.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з 
питань

Наказом по підприємству № 1 від 28.01.2019 р. створено службу з охорони праці в особі 
Іроздова Леоніда Валерійовича, який виконує функції інженера з охорони праці, згідно 

затвердженого та веденого в дію наказом №Р4/ОП від 01.03.2019р. «Положення про службу 
охорони праці».

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Наказом № 4 від 31.01.2019р. на підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії , які видаються 
робітникам на руки під підпис у відповідності до професії та видів робіт, в тому числі при 
виконанні декларованих робіт: №4 - При експлуатації ручних електромашин, ручного 
електроінструменту, переносних електросвітильників та подовжувачів; №2 - При земляних 
роботах, які виконуються в зоні розташування підземних комунікацій і на глибині 2 м; №3 При 
роботі в діючих електроустановках напругою понад 1000В; №1 - По наданню домедичної 
допомоги;

При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під 
особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці.
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 №5 від 
04.02.2019 р., «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. Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу 
здійснюється після проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів 
праці, а також проведення інструктажу на робочому місці.

Наказом №46/ОП від 12.09. 2019р. затверджений Перелік робіт підвищеної небезпеки. 
Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну 
кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення).а саме:
Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну 
кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:
- свідоцтво№ 003-19-03 Волков А.Г. (протокол № 003 від 10.01.2019р.) про те, що йому присвоєна 
кваліфікація 5-го розряду з професії електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, 
видане ПЗ «ЦПОН»;

посвідчення № 79 Донченко І.В. (протокол № 16/125 від 23.11.2015р.) про те, що йому присвоєна 
кваліфікація 5-го розряду з професії електрослюсар, виданий ЦІ1ІІРК, протокол № 811 від 27.07. 
2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ПЗ«ЦПОН». перевірені знання 
Пожежної безпеки Донченко І.В. посвідчення № 03055102; протокол № від 15.02.2018р. засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці НКЦ «МОНОЛІТ», перевірені знання НПАОП 40.1- 
1.21 -98 «ПБЕЕС», ППБУ Донченко І.В. посвідчення № 1768, група IV до та вище 1000В;



диплом №191362Аулов О.А. (протокол № 955 від 31.08.2018р.) про те, що йому присвоєна
кваліфікація 3-го розряду з професії електромонтажник вторинних кіл, КПТУ №39;протокол № 6/114 
від 26.06. 2019р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці НКЦ «МОНОЛІТ», 
перевірені знання НПАОП 0.00-1.73-13«Правила охорони паці під час роботи з інструментами та 
пристроями » у підсобного робітника Аулова О.А. посвідчення № 8082; протокол №26/06 від 26.06. 
2019р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ПЗ«ЦПОН»,перевірені знання 
НІ ІАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», ППБУ у підсобного робітника Аулова О.А. посвідчення № 8212;

Працівники проходять навчання з питань охорони праці та НПАОП, що входять до їх обов’язків
- протоколи №№26/06-1, 26/06-2 від 26.06. 2019р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці та НПАОП ТОВ «АВАНГАРД ПРОМБУД».

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства - ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, 
повторного, позапланового, цільового інструктажів, тощо: за інструкцією з охорони праці по професії 
та за видами робіт підвищеної небезпеки, яку робітники виконують під час трудової діяльності.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва 
та наглядні посібники, під час роботи в електроустановках використовується: набір слюсарних 
інструментів, драбини (інв.№ 00018 протокол №32152994-29.11.18-709/2-19 від 31.07. 2019р.), 
риштування(інв.№ 00017протокол №32152994-29.11.18-709/1-19 від 31.07. 2019р.), інструмент з 
діелектричними рукоятками (протоколи №№ 32152994-29.11.18-841/1-19 - 32152994-29.11.18- 
841/4-19 від 12.09.2019р. випробування викруток шліцевих (4од.), плоскогубців (1 од.) виданого 
електротехнічною лабораторією ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (Свідоцтво № 08-0037/18 від 
29.12.2018 p., ДОЗВІЛ 121.18.30 від 22.03.2018р. до 22.03.2023р.).

Наказом №47/ОП від 09.09.2019р. затверджено та введено в дію «Положення про порядок 
проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядом-допуском». Вказані у 
декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ «АВАНГАРД 
ПРОМБУД» відповідно до Проектно -  технологічної документації та розроблених і погоджених з 
підприємствами замовниками Проектів виконання робіт. В тому числі при виконанні земляних 
робіт отримується дозвіл від організацій, комунікації яких розташовані в зоні робіт. Застосування 
землерийних машин під час виконання земляних робіт здійснюється згідно вимог чинного 
законодавства з укладанням відповідних договорів оренди (ДОГОВІР надання послуг з ТОВ « 
Чалекс» № 6702 від 25.02.2019р., яке має відповідну Декларацію на експлуатацію відповідності 
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці реєстраційний № 
801071-017127-123-06-2017 від «22» 03. 2018 p.). & ?/, & с З с

ЧТід час виконання робіт використовується електричний інструмент, а саме:
Шліфмашинка кутова DWN WS 22 230 інв.№ 0012(протокол випробувань № 455 від 12.09. 2019р.
' ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016).
Шліфмашинка кутова BOSCH PWS 750-125інв.№ 0014(протокол випробувань № 455 від 12.09. 
2019р. в ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016).
- Відбійний молоток ПЕ-2520 інв.№0013(протокол випробувань № 455 від 12.09. 2019р. в ТОВ 
«НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво №08-0007/2016).
- Перфоратор STERN RH 265 інв.№0016(протокол випробувань № 455 від 12.09. 2019р. в ТОВ 
«НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво №08-0007/2016).
- Подовжувач інв.№0017(протокол випробувань № 455 від 12.09. 2019р. в ТОВ «НВК 
Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво №08-0007/2016).
-Ударна дрель BOSCH PSB 500 RE інв.№0015(протокол випробувань № 455 від 12.09. 2019р. в 
ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016). 
та зварювальнеобладнання:
- зварювальний інвенрторУІТАМПЧІ-ЗООГінв. № 117 протокол випробувань №32152994-29.1 1.18- 
809-19 від 02.09.2019р. в ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ»(Свідоцтво № 08-0037/18 від29.12.2018 
р„ ДОЗВІЛ 121.1 8.30 від22.03.2018р. до 22.03.2023р.),



випрямлювач дуговий інверторний ВДІ-220 інв. № 0038 протокол випробувань №400 від
30.07.2019р. в ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016 доЗІ. 10.2019 p.),
- випрямлювач дуговий інверторний ВДІ-220 інв. № 0037 протокол випробувань №399 від 
30.07.2019р. в ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016 до31.10.2019 p.),
- випрямлювач дуговий інверторний ММА-200 зав. № 0011 протокол випробувань №457 від 
12.09.2019р. в ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016 доЗ 1.10.2019 p.),
- Кабель-подовжувачінв. № 00020 протокол випробувань №№32152994-29.11.18-709/3-19 від 
31.07.2019р. в ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (Свідоцтво № 08-0037/18 від 29.12.2018 p., 
ДОЗВІЛ 121.18.30 від 22.03.2018р. д о  22.03.2023р.).

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту відповідно до д і ю ч и х  галузевих норм в  повному обсязі, які мають відповідні захисні 
властивості. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, 
випробування і перевірка придатності 313, відповідно діючих нормативно -  правових документів. 
Пояси запобіжні лямкові комбіновані -інв. №№1, 2, 0039, 0040 , 0041стропів з карабіном до них 
інв. №№ 1/1, 2/1, 0039/1, 0040/1, 0041/1 (протокол випробування № 456 від 12.09.2019 p.). захисні 
окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні рукавички 
(2 пари), діелектричні боти (2 пари), (протоколи №№ 32152994-29.11.18-841/1-19 - 32152994-
29.1 1.18-841/4-19________від 12.09.2019р. виданого електротехнічною лабораторією ТОВ
«ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (Свідоцтво № 08-0037/18 від 29.12.2018 p., ДОЗВІЛ 121.18.30 від 
22.03.2018р. до 22.03.2023рЛ. Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, 
захисні каски, захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих 
електроустановках, діелектричні рукавички, інвентарні підмості, риштування, драбини, 
зварювальне обладнання і таке інше - використовується за призначенням, у технічно справному 
стані та видаються працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування 
та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі 
або картці обліку, згідно нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів 
виробника. Наказом №38/ОП від 09.09.2019р. затверджена комісія з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних 
документів, згідно НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».

засобів індивідуального захисту,

ГОВ «АВАНГАРД ПРОМБУД» забезпечено нормативно-правовою документацію - (Закон України 
«Про охорону праці», - НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної 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», - НПАОПО.ОО-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», - НПАОІІ 0.00-1.75-15 
«Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт», - НПАОП 0.00-6.03-93« Порядок 
опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві», - НПАОП 
15.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека 
у будівництві», - НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», - 
НГІАОІІ 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 28.52-1,31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», - НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», - НАІІБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які 
декларуються. Реєстр діючих НПАОП на підприємстві затверджено наказом №45 від 09.09.2019р.



У TOB «АВАНГАРД ПРОМБУД» є кабінет охорони праці оснащений: оргтехнікою, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними 
..ііжгалузевими та галузевих нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою 

:тсратурою, навчальними програмами, необхідно для інструктажу, навчання та консультацій 
працівників з питань трудового законодавства і охорони праці.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з мстою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
-;к.сіілуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
: - Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
•га. о ї  релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
з в о ї^ ^ ^ ю ^ ^ ід ^ а с  виконання робіт, які декларуються.

.та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

С.А. Лисінський
(ініціали та прізвище)

га у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному


