
Д ЕКЛ А РА Ц ІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази

законодавства з пи тань охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи: найм ет вання юридичної особи.

"НУД! ВЕЛ Ы ІА КОМПАНІЯ І ГАЛОН 11 РОМ БУД"
53040. Дніпропетровська обл.. Криворізький район, с. Шевченківське, вул. Польова, буд. 33

місце знаходження,

ЄДРІЮ У 42923503, керівник - КРАВЧЕНКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ,
код л і д м о  і С Д І М І О У .  11 р і ; він не. і м' я  га ї м  о а тьков і  керівника.

гел. 0988868344. е-таіі: еіаІопрготЬнсІ </ gmail.com
номер телефону, телефакс} , 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 телефон), телефакс), адреса електронної поштп

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території України.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки га/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договор) страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведения страхування цивільної відповідальності перед

( наііменч вання с грахової компанії, строк д ії страхового поліс). номер і дата ного видачі)

і реї і\п і особами зі ідно посіанови кабіне ту мініс грів №1788 від 16.08.2002 року на ГОВ "ТЕХЕКС ІМ" 
страхування не проводиться, тому що не е об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився
(дата проведення а уд и т))

Я. КРАВЧЕНКО ДІ ІІИС СЕРІ'ІЙОВНЧ
(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 га промислової безпеки під час виконання таких робі і 
підвищеної небезпеки га/або експлуатації (зас тосування) таких маиіиіі. механізмів, ус татковання 
підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) та в зонах дії струму 
високої' час тої и:

- зварювальні роботи.

та або машин, механізмів, хстаїковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

Вх№

В1ВН4Н4Л-! ± Т - Ш 2 Ш 9 ----».

номер партії, лаіа виготовлення, країна походження.



\
які виконуються та або експ.і\ат\ югься (застосовч ю ться) оез отримання відповідного дозволч.

Кількість робочих місць: 6: кількість місць, на які їх існує пілвиїцсний ризик виникнення травм: 3:
кількість робочих місць, у тому числі гих. на яких існ\'( підвпшеннп рпзнк виникнення гравм.

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда: виробничих об'єктів: І виробнича база
будівель і спорчд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць. стрч ктурннх підрозділів)

і а об’єкт її замовника.
Інші відомості Бібяєв В.В. - начальник дільниці, відповідальний за дотриманням вимог

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, назначений наказом № 1 від
за дотриманням вимог законодавства і питань охорони прані та промислової безпеки:

08.04.2019р. виконуват и обов'язки служби охорони праці, за суміщенням.
І Ілякс В.І). - майстер, відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті, зварювальних 
робіт, робіт в діючих ел е ктроу ста н о в ках, за безпечне проведення робіт з інструментом га 
пристроями (наказ № 3 від 08.04.2019р.). Гілякс В.Б. - майстер призначений відповідальний за 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства на підприємстві, за пожежну безпеку 
(наказ №4 від 08.04.2019р. ).
Наказом № 2 від 08.04.2019р. на підприємстві створена комісія по перевірці знань з питань

наявністю слу жби охорони прані.

охорони праці у складі: голови комісії директор - Кравченко Д.С.. членів комісії:
- майстер Плякс В.Б., начальник дільниці і інженер 5 охорони праці) - Бібяєв В.В.:
І Іоложення про систему управління охороною праці (наказ № 5 від 09.04.2019р.):
І Іоложення про службу охорони праці; Положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці (наказ № 6 від 09.04.2019р.).
1 Іоложення про енергетичну службу: І Іоложення‘про порядок застосування нарядів-допусків на 
виконання робіт підвищеної небезпеки: Положення про нарядну та биркову систему (наказ № 7 
від 09.04.2019р.):
І Іереглянуті та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № 8 від 09.04.2019р.).

інструкцій про проведення навчання

а саме: на роботи на висоті, зварювальні робот: роботи в діючих електроустановках інструкції з 
охорони праці для елект рогазозварника, елек тромон тера (№№1-5): посадові інст ру кції для директора, 
майстра, начальника дільниці, інженера з ( )І І.
1 Ірограма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 9 від 09.04.2019р.):

та інструктажу з питань охорони праці.

Доку мен ти (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства 
з охорони праці та інших I IIІА 011 керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними 
особами га працівниками підпрж мства, а саме:
-Директор Кравченко Д.С.. начальник дільниці Бібяєв В.В., майстер ІІлякс В.із. пройшли навчання т 
113 "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку і і і а і і ь  в  комісії Головного управління 
Держпраці в Дніпропетровській області па знання законодавчих і нормативно-правових актів
охорони праці, гігієни__праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випа.іка...
електробезпеки, правил пожежної безпеки. Впгмі з протоколу від 27.06.2019 № (>44 4.20- 
2019.
- Директор Кравченко Д.С.. начальник дільниці Бібяєв В .В .. майстер І Ілякс В.Б. пройшли навчання г. 
І ІЗ "Центр професійної освіти і навчання" га перевірку шапь в комісії Головного у правління 
Держи раці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил охорони праці під час виконання
робіт__на висоті__НПАОП 0.00-1.15-07. Витяг з протоколу від 19.07.2019 № 714/4.20-
2019.
- І лектрої азозварпик Мельник В.І., електромон тери Жаботенко Г.Л.. 1 оршков О.В. пройшли
навчання в ГОВ "1ІКЦ "Моноліт"__іа перевірка знань в комісії Головного управління Держпраці в
Дпіпропетровеькій області на знання вимог Правил охорони праці під час виконання робіт па висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07. Витяі і прогоколу від 14.1 1.2018 № І 1 69.
- Директор Кравченко Д.С.. начальник дільниці Бібяєв В.В., майстер ІІлякс В.Б. (V грм іа 
електробезпеки у кожного) пройшли навчання в 113 "Центр професійної освіти і навчання" та
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іісрсвірк\ знань в комісії Головного управління Лсржпраці в Дніпропетровській області на шшіпи 
ви мої Правил бсчиечиої експлуатації електроустановок споживачів ІІІІАОП 40.1-1.21-98. Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів, Вгітяі і протоколу від 19.07.2(219 № 717 4.20- 
2019̂
- Директор Кравченко Д.С.. начальник дільниці Бібяєв В.В.. майстер Пляке В.Б. пройшли навчання 
Правил охорони праці під час вварювання металів (111 ІДОЛ 28.52-1 ..і І-1 3) в 113 "Центр професійної
освіти і навчання" та перевірку знань пповсдсн\ комісією Головною__управліїшя Лсржпраці у
) У і і 11 рої і е гро вс ь к і и об. і ас ті. Ви гяг 5протокол) від 19,07.2019 .V: 719 4.20-2019.
- Директор Кравченко Д.С., начальник дільниці Бібяєв В.В.. майстер І І.тякс 1ГБ. пройшли навчання 
Правил охорони праці під час роботи _з_ інструментами га_ Щ! істроямп (ППДОІІ 0.00-1.71-13) в \ О В 
"НКЦ "Моноліт" та перевірку знань проведену комісією Головною управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Витяг і протоколу від 15.05.2019№  5 35.

- протокол № 1 від 22.04.2019 р. засідання комісії по перевірці знань 5 питань охорони праці ГОВ 
"БУД1ВГЛБ1 ІД КОМПАНІЯ ГТАЛОІIIІРОМБУД" щодо перевірки шапь з пігіань пож.ежпо- 
гех н і щ юго мі ці му му у наступних працівників: електрогазозварник Мельник В,І., електромонтері і 
Жаботенко Г.Л.. ГоршковО.В.;
- протокол № 2 від 22.04.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці
ТОВ "БУД ІВЕЛЬ! ІД КОМІ ІА11ІЯ ГТАДОІIIІРОМБУД" щодо перевірки знань інструкцій ; охорони 
праці при виконання робіт на висоті, а саме: електрогазозварник Мельник В.І., електромонтери 
Жаботенко Г.Л.. Горшков О.В.:
- протокол № 3 від 22.04.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з пптапь охорони праці
ТОВ "БУДІВЕЛЬ! 1А КОМІ ІА ІІІЯ ІЗ АЛОІIIІРОМБУД" щодо перевірки знань інструкцій і охорони 
праці при виконання зварювальних робіт, а саме: електрогазозварник Мельник В.І.:

- Г.лектрогазозварник Мельник В.І. пройшов навчання \ І ОВ "11К 1 [ "Моноліт" га здоб) в кваліфікацію 
електрогазозварник 4 розряду. Посвідчення від 26.06.2019 року № 00926. Посвідчення зварпнка 
№АР4-936-18 видане ГОВ "ПТЦ Спецсервіс".. що він агесго.ваний по І 35РВ\\ \\01 иттп 12РГ;Р(АчнЬ, 
атестований згідно вимог НІ І.ЛОІ І 0.00-1.59-87. СНиП 3.05.05-84, ДСТУ-11БВ 2.5-68:2012. ДСТУ 
Б.В 2.0-200:2014. ДС'ТУ БВ 2.6-199:2014 та допущений до ручного дугового зварювання та дуговою  
зварювання металевим сплавящимся електродом в активних газах; посудин, працюючих під тиском: 
іехпологічного обладнання га іехиолої ічних грубопроводів: систем водопостачання та каналізації;
сталевії х металевих копстр\ кцій. ..протокол__від 01. II. 2018р. №01.11.0(8 (атестований до
01.11.2020р.).

- 1 Електромонтер Ж аботенко І ,Л. здобу в професію е;гектромрітгера. в Криворізькому професійному 
гіріпічо-мсіал\ргійному ліцеї. Л іпідом від 30.06.2010р. 11Р № 38508763.

- І лектромон іер І оршков О.В. здобув .іірофссі.іо електромонтера в 11 ГУ №45. Диплом від 25,01,2006р. 
НР №28274701.

І Іри виконанні робіт підвищеної небезпеки використовуй 'гься насту пне обладнання:
- Зварювальний апарат інвертор І Іскра ММА-2.0.Г зав. №  106, дата він оіовленпя - 10.11.2018р..
- Перфоратор ІІК2470. зав, № 219, дат він оіовленпя I 1.12.2018р.. Японія:
- Риштування будівельні, дата він оіовленпя - січень 2019р.:
- Драбина приставна, дата виготовлення - травень 2018р.

Па підприємстві ведуться наступні журнали: 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці: 
видачі інструкцій з охорони праці:

- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки: 
видачі нарядів;

- ре< с і рації аварій;
протоколів перевірки знань ГІБГГС. 1111 К ':  
реєстрації нещасних випадків на виробництві:
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- обліку та зберігання засобів захисту.
Перелік інструкцій з охорони праці:
при виконанні роботі на висоті:

- при виконанні зварювальних робіт:
- з протипожежної небезпеки:
- при роботі з ручним інструментом:
- з надання пері мої медичної допомоги.
Експлуатаційна документація па обладнання: на підпрік мстві в наявності паспорти га

інстру кції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.
е к с г і л у ат а ц і П н о ї д о к v лі е н т а ц і V.

Працівники ГОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕТАЛОНІ І РОМ БУД" забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту в повному обсязі.

- каска захисна 4 шт.;
- окуляри іахисні 4 шт.;
- щигок зварника 2 шт
- пояс монтажний 1IJI-K2. дата виготовлення - гравевь 2018р.. Україна - 2 од.;

(Акі проведення перевірки № 1-І І від 23.04.2019р.. випробування проведено ТОВ " БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ ЕТАЛОНПРОМБУД» )
Елекі розахисннм засобам проведені випробування ETJ1 ГОВ "ІІВ К  Криворіжслектромонтаж" 
(свідоцтво про відповідність системн вимірювань вимогам ISO 10012:2005 №08-0007 2016. від 
31.10.2016р.; Дозвіл № 1133.16.12 від 31.08.2016р.. виданий Еоловним у правлінням Держи рані у 
Дніпропетровській област і). протоколи:
- № 801 від 10.06.2019р. випробу ванн я покажчиків напруги: ПНН-'ІД; ПНН-10Д; ПНІ 1-35Д:
- №802 від 10.06.2019р. випробування штані ізоляційних: 1110-1; ШО-Ш; ИІО-35;
- № 804 від 10.06.2019р. випробування діелектричних бот;
- № 805 від 10.06.2019р. випробування плоскогубців - 2од.. бокорізів - 2 од., викруток - 2 од:
- № 806 від 10.06.2019р. випробування діелектричних рукавиць; __
- захисні ру кави ці. спецодяї. спецвзуття;

засобів індивідуального за\нст>.

І Іаявність нормат ивно-правової докумен тації:
нормативно-правової га матеріально-технічної бачн навчально-метолпчного іаоечмеченни)

Закону України «Про охорону праці»;
Постанові Кабінету Міністрів України № І 107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку 

видачі дозволів на виконання робі і підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткованпя підвищеної небезпеки: (постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 201 1 року № І 107 із імінами. внесеними згідно з постановою КМУ 
№ 927 від 10.10.2012 року):
Порядок проведення медичних оглядів робі тників певних категорій, затверджений 
наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.
ІІІІАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою:

-■ НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
НПАОП 0.00-4.26-96 І Іоложення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту :
ППАОІІ 0.00-4.12-05 І ипове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з пи тань охорони праці:
НПАОП 0.00-4.09-93 Гипове Положення про комісію з питань охорони праці підприємсіва;
ІIIІАО ІІ 0.00-4.21 -04 Гигіове положення про службу охорони праці:
111 ІАОІ І 40.1 -1.21 -98 І Іравпла безпечної експлуатації електроустановок споживачів:

- НГІАОІІ 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями:
НПАОП 28.52-1.3 1 -1 3 Правил охорони прані під час зварювання металів:

- III ІАОІ І 0.00-1.15-07 1 Іравил охорони праці під час виконання робіт на висот і:
III ІАОІ І 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівницт ві:
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і Іавчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимої 
І иповог о положення "1 Іро порядок проведення навмання та перевірки знань з питань охорони 
праці". Екзамени проводяться традиційними методам« за білетами.

наявності куток Охорони праці, який забезпечений електронними
І./юзроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.

Д.С. Кравченко
(ініціали та прізвище)

2Q//P-
‘"^зареєстрована у журналі о о л і к у  

територіальному органі Держпраці
суо єкттв господарювання у

20 ^9  р.

І Іримітки: І . 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, устаткований підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника подат ків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному орган> державної подаї кової служби і мають відмітку в 
паспорті.".


