
ДЕКЛАРАЦІЯ 30/£ jZc,Z
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з  питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“СТРОЇТЕЛЬ-П”__________________________________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49089. м. Дніпро, в у л . Будівельників, буд. 45А. код згідно з ЄДРП О У 23079180 _____________
місцезнаходження, код згідно з Є ДРП О У ,

Савипький Олександр Миколайович (097) 710 35 01 e-mail: ankrohman@gmail.com 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я по батькові, серія номер і паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки 

податків, платника номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи в и к о н у ю т ь с я  на території України______________________________  м іс ц е
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 у к л а д а в с я _________________________________________________________________
(найменування страхової компанії строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я._ Савипький Олександр Миколайович_______________ __________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або ф ізичної 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:____ роботи, що в и к о н у ю т ь с я  на висоті понад 1 . 3  метра_____

(найменування виду робіт

підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

виконуються та/або  експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозвілу

Кількість робочих місць 20. в тому числі, на яких існує ризик винекнення травм - 3 місця. 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:ankrohman@gmail.com


Офісне приміщення - м. Дніпро, в у л  Сімферопольська^. Роботи виконуються на об'єктах
замовника._________ згідно_________ укладених_______~ договорів_________ на_________ території
України___________________________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

На ПБМП «СТРОІТЕЛЬ-П» наказом по підприємству призначено відповідальним за організацію 
безпечного виконання робіт по підприємству - головного інженера Черняк Сергія Івановича (наказ 
він 14.01.2020 роу № 1921 — ОД). Призначений наказом відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства — головний енергетик - Лемешенко Деніс 
Валентинович(наказ №1918-від 14.01.20). Призначена посадова особа відповідальна за забезпечення 
функціонування системи управління охороною праці на підприємстві- інженер з охорони праці 
Крохман Олександр Миколайович (наказ №35/14 від 11.07.2014)

Наказами призначені посадові особи відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної 
небезпеки на виробничих дільницях, у тому числі і роботи на висоті, а саме:

-  начальник дільниці Митленко Андрій Вікторович (Наказ від 14.01.2020 № 1923-ОД) _

-  начальник дільниці Підпалий Олександр Анатолійович (Наказ від 14.01.2020 № 1924-ОД)

-  начальник дільниці Шатохін Віталій Андрійович (Наказ від 14.01.2020 № 1925-ОД)

Директор - Савипький Олександр Миколайович., головний інженер - Черняк Сергій Іванович, 
головний механік - Ротай Микола Васильович, головний енергетик Лемешенко Деніс Валентинович, 
начальник дільниці - Підпалий Олександр Анатолійович, начальник дільниці - Митленко Андрій 
Вікторович, начальник дільниці- Шатохін Віталій Андрійович, інженер з охорони праці -Крохман 
Олександр Миколайович. - пройшли навчання загального курсу «Охорона праці» в ГОВ «Учбово -  
курсовий комбінат Профі Лайн». а перевірку знань комісією ІУ  Держнраці у Дніпропетровській 
області.

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
- директор Савипький О.М.. (протокол №432 від 04 листопада 2019)
- головний інженер - Черняк С.І. (протокол № 465 від 09 грудня 2019)
- головний механік - Ротай М.В (протокол № 7/1 від 21 січня 2020)
- головний енергетик Лемешенко Д.В..(протокол № 68 від 20 травня 2018)
- начальник дільниці - Підпалий О.А.(протокол №243 від 06 вересня 2018)
- начальник дільниці - Митленко А.В.(протокол №189 від 24 травня 2019)
-начальник дільниці- Шатохін В.А .(протокол №68 від 20 травня 2018)
-інженер з ОП-Крохман О.М. (протокол №76 від 20 квітня 2017)

Директор - Савицький Олександр Миколайович., головний інженер - Черняк Сергій Іванович, 
головний механік - Ротай Микола Васильович, головний енергетик Лемешенко Деніс Валентинович, 
начальник дільниці - Підпалий Олександр Анатолійович, начальник дільниці - Митленко Андрій 
Вікторович, начальник дільниці- Шатохін Віталій Андрійович, інженер з охорони праці -Крохман 
Олександр Миколайович., пройшли навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн»,- 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НГ1АОІІ 0.00-1.71-13: 
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

- директор Савицький О.М.. (протокол №257 від 05 липня 2019)
- головний інженер - Черняк С.І. (протокол №312 від 13 серпня 2019)
- головний механік - Ротай М.В (протокол № 13 від 28 січня 2020)
- головний енергетик Лемешенко Д.В..(протокол № 40 від 16 лютого 2018)
- начальник дільниці - Підпалий О.А.(протокол №201 від 03 серпня 2018)
- начальник дільниці - Митленко A.B.(протокол №192 від 30 травня 2019)
- начальник дільниці- Шатохін В.А .(протокол №40 від 16 лютого 2018)



- інженер з ОП-Крохман О.М. (протокол №91 від 27 травня 2017)

Директор - Савицький Олександр Миколайович., головний інженер - Черняк Сергій Іванович, 
головний механік - Ротай Микола Васильович, головний енергетик Лемешенко Деніс Валентинович. 
начальник дільниці - Підпалий Олександр Анатолійович, начальник дільниці - Митленко Андрій 
Вікторович, начальник дільниці- Шатохін Віталій Андрійович, інженер з охорони праці -Крохман 
Олександр Миколайович, пройшли навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн» 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

-директор Савицький О.М.. (протокол №285 від 29 липня 2019)
-головний інженер - Черняк С.І. (протокол №192 від 30 травня 2019)
-головний механік - Ротай М.В (протокол № 13 від 28 січня 2020)
-головний енергетик Лемешенко Д.В..(протокол № 58 від 05 травня 2018)
-начальник дільниці - Підпалий О.А.(гіротокол №228 від 28 серпня 2018)
-начальник дільниці - Митленко A.B.(протокол №228 від 28 серпня 2018) 
начальник дільниці- Шатохін В.А .(протокол №228 від 28 серпня 2018) 
інженер з ОП-Крохман О.М. (протокол №112 від 19 квітня 2017)

Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і робітників відповідає заявленому виду
діяльності.___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб , які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 

промисловоїбезпеки;

Наказом №01-от від 05.01.2016 року створена служба охорони праці. Функції служби охорони 
прапі покладені на інженера з охорони праці Крохмана Олександра Миколайовича (Наказ №01-от 
від 05.01.2016). Наказом №02-от від 05.01.2016 року затверджено положення про службу. Наказом 
№03-от від 05.01.2016 року затверджено положення про систему управління охороною праці на 
підприємстві. Наказом від №04-от від 05.01.2016 затвердженні та введенні в дію інструкції з охорони 
прані по видам робі та професіям, у тому числі і інструкція з охорони праці під час роботи на висоті. 
Наказом від №05-от від 05.01.2016 призначені відповідальні особи за організацію інструктажів на 
робочому місці з питань охорони праці на підприємстві. На підприємстві наказом № 1905-од від 
04.01.2020 року створена постійно діяча комісія з перевірки знань, з питань охорони праці. Голова 
комісії директор Савицький О.M.. члени комісії: головний інженер - Черняк С.І.. головний механік - 
Ротай М.В. інженер з ОП-Крохман О.М. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань 
відповідних Правил з охороні праці. та мають посвідчення про перевірку знань. Робітники 
підприємства проходять своєчасно 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». Наприклад, вибірково:, бетоняри - Новажен В ячеслав 
Вікторович. К у л і ш  Юрій Вікторович. Новажен Микита Вікторович - пройшли навчання в ТОВ 
«Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн» «Правил о х о р о н и  праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 39 від 19.02.2020)

Робітники підприємства своєчасно проходят перевірку знань постійно діючою комісією 11БМ11 
«СТРОЇТЕЛЬ-П» ( п р о т о к о л  №1 від 15.01.2020 року) - НПАОП 45.2-7.02-12. НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони прапі під час виконання робіт на висоті» в т о м у  ч и с л і  - Інструкцію з охорони 
праці № 8. під час виконання робіт на висоті, та виробничих інструкцій з охорони праці, що 
діють на підприємстві.

Робітники підприємства проходять своєчасно відповідні інструктажі з охорони праці, що 
підтверджується відмітками в відповідних журналах. Роботи на висоті проводяться по наряду- 
д о п у с к у . у якому передбачені організаційні та технічні заходи по підготовки та безпечному 
виконанню піх робіт Працівники підприємства ІІЬМІІ "Строїтель-П". що зайняти на роботах 
підвишенної небезпеки, проходят медичний огляд при прийомі та періодичний медичний огляд 
згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій" затвердженним 
наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246 (заключний Акт. КЗ "Дніпропетровське клінічне об 
єднання швидкої медичної допомоги ДОР. № 231 від 04 вересня 2019 року). На підприємстві



розроблені та впровадживаются "Комплексні заходи щодо досягнення встановленних норм 
безпеки та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобіганням 
випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 рік"

На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки та охорони 
праці, а саме:
-  Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони.
-  Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
-  Журнал реєстрації осіб, які постраждали від нещасних випадків.
-  Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
-  Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників.
-  Журнал реєстрації наказів з охорони праці.

Журнал обліку та зберігання засобів захисту._____________________________________________
наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

В наявності експлуатаційні документи на обладнання для виконання заявлених в декларації робіт
(пояс запобіжний тип ПЛ та інш.)__________________________ ______________________________.
Для виконання робіт працівники використовують справне обладнання та інструмент.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені спецодягом, 
спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту, захисними та запобіжними засобами, 
відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про охорону праці»

Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту: пояс запобіжний 
тип ПЛ - дата придбання 24.08.2019, каски - дата придбання 12.05.2019, захисні окуляри - дата 
придбання 12.05.2019, спеціальне взуття - дата придбання 12.05.2019. напівкомбенізони - дата 
придбання 12.05.2019. Запобіжні пояси перед вводом в експлуатацію та в процесі експлуатації (1 
раз у 6 місяців) піддаються випробуванням на механічну міцність статичним навантаженням 400 
кгс. Перед початком виконання зазначених робіт, відповідальний проводить перевірку 
запобіжних поясів із записом результатів огляду у журналі обліку та зберігання засобів захисту.
який пронумерований та прошитий._________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Підприємство має огороджувальне оснащення, таблиці, переносні знаки -  вказівники. Облік 

спецодягу, спецвзуття та 313. їх видачі та повернення відбувається за встановленими наказом 
“Про затвердження типових Форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та
швидкозношуваних предметів” від 22.05.1996 року за N0 145 Мінстату України._______________

В наявності є плакати з охорони праці. Підприємство забезпечено нормативно-правовими 
актами з питань охорони праці:
1. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ
2. Постанова від 26 жовтня 2011 р. N 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки ».
3. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року № 15 
«Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»
4. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 «Про 
затвердження Типового положення про службу охорони праці».
5. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 «Про 
Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють 
на підприємстві».
6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України комітет по нагляду за охороною праці 
від 29.01.1998 року № 9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці».



7. Наказ Міністерства енергетики та в у г і л ь н о ї  промисловості України від 19.12.2013 № 966 «Про 
затвердження Правил охорони прані під час роботи з інструментом та пристроями».
8. «Правила охорони прані у металургійній промисловості». «Правила охорони прані при 
виконанні робіт на висоті».
9. Наказ Міністерства прані та соціальної політики України комітет по нагляду за охороною 
праці від 09.01.98 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів».
10 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 «Правила пожежної 
безпеки в Україні»
Нормативноправові акти з охорони праці, шо діють у межах підприємства згідно наказів, а саме: 
«Положення про систему управління охороною праці»;
«Положення про службу охорони прані»:
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
«Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві»;
«Положення про організацію та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці»: 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»:
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»:
«Положення про медичні ог ляди працівників певних категорій»;
«Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб»:
«Програма попереднього спеціального навчання робітників основних професій»;
«Програма проведення в с т у п н о г о , первинного (повторного) інструктажів»:
«Перелік інструкцій з безпечного ведення робіт»;
«Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці- обліку видачі інструкцій з охорони 

праці на підприємстві, реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки"
Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацію, шо розповсюджується на роботи 

підвищеної небезпеки, які декларуються. Матеріальна — технічна база відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони прані і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються. Підприємство має навчально-методичне
забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці.___________
нормативно-правової т а щ т ер іа л ь ш -т ех н іч н о ї бази навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці / /  2 0 ^ ф . № ^

Примітки: 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, 
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.


