
Центр наданні адмініетр«гнвних послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ $с/о/¥ - ію^с> 
відповідності матеріально-технічної бази вим огу —  

законодавства з питань охорони праці Ц  .. . І...........И_

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство «Будівельно-монтажна фірма 
«Бар’єр»_______________________________________________________________ _ _

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________ 49000, м. Дніпро вул. Челюскіна 8/64, ЄДРПОУ 34774188___________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор: Смага Сергій Станіславович, тел./факс (056) 790-03-00; 067-567-22-12; 
073- 567-22-12_______________________________________________________________

прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

______________________Вагіег.дперг@атаі1 .сот________________________________
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;

___________ Роботи виконуються на території України_________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(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, Смага Сергій Станіславович
(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, устаткування підвищеної небезпеки:роботи верхолазні ; роботи в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); роботи в діючих 
установках напругою понад 1000В; земляні роботи, що виконуються на глибині 
понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій__________________

найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



Усього робочих місць 50, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  28_______________________________________________________

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

У ГІП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР’ЄР»:
- 2 будівлі та споруди (адміністративне приміщення і склад) орендовані, договір 
оренди адміністративного приміщення № 068 від 06.03.2017р. з приватною 
особою Іконніковим С. О., за адресою : м. Дніпро, вул.Челюскіна 8/64; договір 
оренди складу № 067 від 06.03.2017р. з приватною особою Іконніковим Є. О., за 
адресою: м. Дніпро, вул. Ударників,27.

5 структурних підрозділів (апарат управління, дільниця технічного 
обслуговування, дільниця монтажів, дільниця будівельна, електротехнічна 
лабораторія),
- виробничі об’єкти ((цехи) -  відсутні_________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор підприємства ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР» 

Смага Сергій Станіславович пройшов навчання та перевірку знань:
- загального курсу охорони праці в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО -  
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області ( витяг з протоколу № 63-19 
від 18.07.2019р.);
- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в 
ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 081 від 03.05.2019р.)_________
- ПБЕЕС (НПАОП 40Л-1.21-98), ГІТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» в ТОВ 
«УК «СПЕКТР» , перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 087 від 10.05.2019р., 5гр. до та 
понад 1000В)
- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 
НПАОП 0.00-1.81-18 в ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 082 
від 06.05.2019р.)
- правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт», ДБН В 2.5 - 20 -  2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні 
мережі та споруди. Газопостачання», в ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 070 від 19.04.2019р.)
- правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 
0.00-1.71-13 в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО -  ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 79-17 від 12.12.2017р.)
- правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 
0.00-1.75-15 в ТОВ «УК «ДН1ПРОБУД», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 712 
від 16.07.2018р.

Головний інженер підприємства ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА 
«БАР’ЄР» Гетьман Микола Вікторович пройшов навчання та перевірку знань:



- загального курсу охорони праці в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО -
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 63-19 
від 18.07.2019р.);
- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в 
ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 081 від 03.05.2019р.)
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» в ТОВ 
«УК «СПЕКТР», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 087 від 10.05.2019р., 5гр. до та 
понад 1000В)
- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 
НПАОП 0.00-1.81-18 в ТОВ «УК «СПЕКТР» перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 082 
від 06.05.2019р.)
- правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт», ДБН В 2.5 - 20 -  2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні 
мережі та споруди. Газопостачання», в ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 070 від 19.04.2019р.)

правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 
0.00-1.71-13. в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО -  ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 79-17 від 12.12.2017р.)
- правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НГІАОІІ 
0.00-1.75-15 в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 712 
від 16.07.2018р.

Начальник дільниці технічного обслуговування Журавльов Віталій Федорович 
пройшов навчання та перевірку знань:
- загального курсу охорони праці в ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №085 від 07.05.2019р.)
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» в ТОВ 
«УК «СПЕКТР» , перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 087 від 10.05.2019р., 5тр. до та 
понад 1000В)
- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в 
ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 081 від 03.05.2019р.)_________
- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 

НПАОП 0.00-1.81-18 в ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 082 
від 06.05.2019р.)

- правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт», ДБН В 2.5 - 20 -  2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні



мережі та споруди. Газопостачання», в ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 070 від 19.04.2019р.)

правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13. в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 79-17 від 12.12.2017р.)
- правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 
0.00-1.75-15 в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 712 
від 16.07.2018р.

Начальник дільниці монтажів Головкін Віталій Вячеславович пройшов 
навчання та перевірку знань:
- загального курсу охорони праці в ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №225 від 03.07.2017р.)
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» в ТОВ 
«УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 710 від 14.06.2019р., 5гр. до та 
понад 1000В);
- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в 
ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 214 від 
23.06.2017р.);
- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 
НПАОП 0.00-1.81 -  18 в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 695 від 12.06.2019р.);

- правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт», ДБН В 2.5 - 20 -  2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні 
мережі та споруди. Газопостачання», в ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 070 від 19.04.2019р.);
- правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 
0.00-1.71-13. в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО -  ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 79-17 від 12.12.2017р.);
- правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 
0.00-1.75-15. в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 712 
від 16.07.2018р.

Начальник будівельної дільниці Гордієнко Дмитро Іванович пройшов 
навчання та перевірку знань:
- загального курсу охорони праці в ТОВ «УК«СПЕКТР», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №607 від 21.06.2018р.)



- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» в ТОВ
«УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 710 від 14.06.2019р., 5гр. до та 
понад 1000В)
- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в 
ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 597 від 
19.06.2018р.)
- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 
НПАОП 0.00-1.81-18 в ТОВ «УК «Дніпробуд», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 997 від 11.09.2018р.)
- правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 

0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт», ДБН В 2.5 - 20 -  2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні 
мережі та споруди. Газопостачання», в ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 070 від 19.04.2019р.)

правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13 в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО -  ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 79-17 від 12.12.2017р.)
- правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 
0.00-1.75-15. в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 712 
від 16.07.2018р.

Інженер з охорони праці підприємства ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА 
ФІРМА «БАР'СР» Глоба Ольга Володимирівна пройшла навчання та перевірку 
знань:
- загального курсу охорони праці в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО -  
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№137/4.4/2018р.)
- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в 
ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 488 від 
23.04.2019р.)
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» в ТОВ 
«УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 710 від 14.06.2019р., 5гр. до та 
понад 1000В)
- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 
НПАОП 0.00-1.59-87 в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 914 від 06.09.2017р.)
- правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт», ДБН В 2.5 - 20 -  2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні



мережі та споруди. Газопостачання», в ТОВ «УК «СПЕКТР», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 070 від 19.04.2019р.)

- правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 
0.00-1.71-13. в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО -  ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 79-17 від 12.12.2017р.)
- правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 
0.00-1.75-15. в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 712 
від 16.07.2018р.

Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки на дільницях підприємства назначені наказом керівника 
№ 012 від 28.05.2019 p.:
- начальник дільниці технічного обслуговування Журавльов Віталій Федорович- 
за безпечне виконання робіт при проведенні технічного обслуговування систем 
пожежогасіння, безпечне виконання газонебезпечних робіт, безпечне виконання 
навантажувально-розвантажувальних робіт;
- начальник дільниці монтажів Головкін Віталій Вячеславович - за безпечне 
виконання робіт при проведенні монтажів систем пожежогасіння, безпечне 
виконання газонебезпечних робіт, безпечне виконання будівельних та 
навантажувально-розвантажувальних робіт;
- начальник будівельної дільниці Гордієнко Дмитро Іванович - за безпечне 
виконання робіт при проведенні земляних робіт, безпечне виконання 
газонебезпечних робіт, безпечне виконання будівельних та навантажувально- 
розвантажувальних робіт.

Відповідальною особою за електрогосподарство підприємства і забезпечення 
виконання вимог ПТЕ і ПБЕЕ при експлуатації електроустановок та 
електрообладнання підприємства назначений наказом керівника № 018 від 
27.06.2019 р. директор підприємства Смага С. С.

Відповідальними особами за безпечне виконання робіт і безпечну 
експлуатацію електроустановок і електроустаткування на ділянках підприємства 
назначені наказом керівника № 018 від 27.06.2019 p.:
- начальник дільниці технічного обслуговування Журавльов Віталій Федорович;
- начальник дільниці монтажів Головкін Віталій Вячеславович;
- начальник будівельної дільниці Гордієнко Дмитро Іванович .
Відповідальними особами за безпечне виконання робіт на висоті на ділянках 
підприємства назначені наказом керівника № 020 від 28.06.2019 p.:
- начальник дільниці технічного обслуговування Журавльов Віталій Федорович;
- начальник дільниці монтажів Головкін Віталій Вячеславович;
- начальник будівельної дільниці Гордієнко Дмитро Іванович .

Наказом №021 від 28.06.2019р. головного інженера Гетьмана М. В. призначено 
особою, яка затверджує наряди- допуски, затверджено список осіб, які мають 
право видавати наряди-допуски (начальник дільниці технічного обслуговування 
Журавльов В. Ф., начальник дільниці монтажів Головкін В. В., начальник 
будівельної дільниці Гордієнко Д. І.)__________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки:



Наявність служби охорони праці:
Наказом № 009 від 15.03.2017р. на підприємстві створено службу охорони

праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці 
Глобу Ольгу Володимирівну (наказ № 009 від 15.03.2017р.)_____________________

наявністю служби охорони праці,

Наказом керівника № 016 від 14.06.2019р. в ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА 
ФІРМА «БАР'ЄР» створено постійно -  діючу комісію з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці в складі: - Смага С. С. -  директор ПП «БУДІВЕЛЬНО - 
МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР» - голова комісії; Гетьман Н.В. - головний 
інженер ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР’ЄР» - член комісії; 
Глоба О. В - інженер з охорони праці ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА
«БАР'ЄР» - член комісії;______________________________________________________

На підприємстві ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР’ЄР» 
розроблені, затверджені та введені в дію:_________________________________________
- «Положення про систему управління охороною праці», затвердженого наказом 
директора № 004 від 03.03.2017р._____________________________________________
- «Положення про службу охорони праці», затвердженого наказом директора 
№001 від 24.01.2017р._______________________________________________________
- «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці на підприємстві», затвердженого наказом директора підприємства 
№ 029 від 04.04.2017р._______________________________________________________
- «Положення про виконання робіт підвищеної небезпеки, що виконуються по 
нарядах -  допусках», затвердженого наказом директора № 030 від 18.04.2017р.
- «Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженого 
наказом директора № 005 від 05.04.2019р._____________________________________

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аварій» на 2020рік.____________________

Наявність інструкцій:
Інструкції з охорони праці в кількості 76 одиниць розроблені та затверджені 
наказом керівника підприємства № 046 від 05.09.2017р., по професіям та видам
робіт:
№12 - інструкція з охорони праці для газозварника (газорізальника)
№14 - інструкція з охорони праці для електромонтера ОПС
№16 - інструкція з охорони праці для слюсаря - наладчика КВГІ і А
№20- інструкція з охорони праці для монтажника санітарно -  технічного
обладнання
№22 - інструкція з охорони праці для слюсаря будівельної ділянки
№38 - інструкція з охорони праці при виконанні будівельних робіт
№40 - інструкція з пожежної безпеки під час проведення газонебезпечних робіт
№42 - інструкція з охорони праці для працівників з групою з електробезпеки 3 -5
№43- інструкція з охорони праці під час технічного обслуговування систем
пожежної безпеки
№44- інструкція з охорони праці при проведенні монтажних робіт систем 
пожежної безпеки



№46- інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом, ручними 
електричними машинами, переносними електричними світильниками
№50 - інструкція з охорони праці при роботі на висоті
№51- інструкція з охорони праці при експлуатації запобіжних поясів, 
страхувальних канатів.
№52 - інструкція з охорони праці при роботі з приставних драбин.
№56 - інструкція з охорони праці при роботі в колодязях, закритих ємкостях, 
тунелях, кабельних каналах
№68 - інструкція з охорони праці при виконанні земляних робіт 
№70 - інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора 

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці: 
Всі працівники ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР» при 

прийомі на роботу проходять навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці, стажування на робочому місці згідно до «Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві», затвердженого наказом директора підприємства № 029 від 
04.04.2017р.

Всі робітники при прийомі на роботу та періодично 1 раз на рік проходять 
медичний огляд.

Працівникам підприємства проводиться вступний інструктаж, первинний 
інструктаж до початку роботи безпосередньо на робочому місці, повторний 
інструктаж Іраз на 3 місяці на роботах з підвищеною небезпекою.

На підприємстві ведуться:
- « Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»,
- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»,
- «Журнал протоколів перевірки знань»_______________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки: 
Верхолаз Червоний Володимир Олександрович пройшов навчання та перевірку 

знань:
- в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» за професією «верхолаз 6 розряду» (протокол 
засідання кваліфікаційної комісії №244 від 05.04.2016р.
- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в 
ТОВ «УК «СПЕКТР»; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 097-1 від 31.05.2019р.)

Верхолаз Федін Тарас Сергійович пройшов навчання та перевірку знань:
- в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» за професією «верхолаз 6 розряду» (протокол 
засідання кваліфікаційної комісії №244 від 05.04.2016р.)
- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в 
ТОВ «УК «СПЕКТР»; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області ( витяг з протоколу № 097-1 від 31.05.2019р.)

Налагоджувальник КВП та А дільниці техобслуговування Горностаєв A.A. 
пройшов навчання та перевірку знань:
-за професією «налагоджувальник КВІІ та А» в КП «Навчальний виробничий
центр Дніпропетровської обласної ради» м. Кривий Ріг, (протокол кваліфікаційної 
комісії № 176 від 10.06.2008р.)
- правил охорони праці при виконанні робіт по техобслуговуванню систем 
пожежогасіння, перевірка знань комісією питань охорони праці ПП 
«БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол перевірки знань



№29/09-19 від 27.09.2019р 
Налагоджувальних КВП та А дільниці техобслуговування Денисов А. М. 

пройшов навчання та перевірку знань:
- за професією «налагоджу вальни к КВП та А» в РКП «КУКК» м. Кривий Ріг,
протокол засідання кваліфікаційної комісії № 284 від 23.11,2005р.
- правил охорони праці при виконанні робіт по техобслуговуванню систем 
пожежогасіння, перевірка знань комісією питань охорони праці ПП 
«БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР»: протокол перевірки знань 
№29/09-19 від 27.09.2019р
Налагоджувальник КВП та А дільниці техобслуговування Приймак Г. П. пройшов 
навчання та перевірку знань:
- за професією «налагоджувальник КВП та А» в ОКП «КУКК» м. Кривий Ріг, 
протокол засідання кваліфікаційної комісії № 284 від 23.11.2005р.
- правил охорони праці при виконанні робіт по техобслуговуванню систем 
пожежогасіння, перевірка знань комісією питань охорони праці ПП 
«БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол перевірки знань 
№29/09-19 від 27.09.2019р.

Електромонтер ОПЄ дільниці техобслуговування Попов Є. А. пройшов 
навчання та перевірку знань:
- за професією «електромонтер ОПЄ» в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», протокол 
засідання кваліфікаційної комісії № 499 від 09.07.2014р.

правил охорони праці при виконанні робіт по техобслуговуванню систем
пожежогасіння, перевірка знань комісією питань охорони праці____ ПП
«БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол перевірки знань 
№21/09-19 від 27.09.2019p

Електромонтер ОПЄ дільниці техобслуговування Федін Т. Є. пройшов навчання 
та перевірку знань:

за професією «електромонтер ОПЄ» в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», протокол 
засідання кваліфікаційної комісії № 1025 від 23.11.2015р.
- правил охорони праці при виконанні робіт по техобслуговуванню систем
пожежогасіння, перевірка знань комісією питань охорони праці____ ПІ І
«БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол перевірки знань 
№21/09-19 від 27.09.2019р.

Електромонтер ОПЄ дільниці техобслуговування Козловський В. В. пройшов 
навчання та перевірку знань:
- за професією технік -  електрик. Дніпропетровський індустріальний технікум, 
диплом НР № 29167635 від 28.06.2006р., спеціальність « Монтаж і експлуатація 
електроустаткування електростанцій і енергосистем»
- правил охорони праці при виконанні робіт по техобслуговуванню систем 
пожежогасіння., перевірка знань комісією з питань охорони праці ПП 
«БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол перевірки знань 
№21/09-19 від 27.09.2019р.

Електромонтер ОПЄ дільниці техобслуговування Норенко В. А. пройшов 
навчання та перевірку знань:
- за професією «електромонтер ОПЄ» - підвищення ( присвоєння) кваліфікації в 
ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол засідання 
кваліфікаційної комісії №01 від 28.12.2019р.



- правил охорони праці при виконанні робіт по техобслуговуванню систем
пожежогасіння,____ перевірка знань комісією з питань охорони праці ПП
«БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол перевірки знань 
№21/09-19 від 27.09.2019р.

Електромонтер ОПЄ дільниці техобслуговування Бондаренко Р Є. пройшов 
навчання та перевірку знань:
- за професією «електромонтер ОПЄ» - підвищення ( присвоєння) кваліфікації в 
ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол засідання 
кваліфікаційної комісії № 01 від 28.12.2019р.
- правил охорони праці при виконанні робіт по техобслуговуванню систем
пожежогасіння,____ перевірка знань комісією з питань охорони праці ПП
«БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол перевірки знань 
№21/09-19 від 27.09.2019р.

Електромонтер ОПЄ дільниці монтажів Залізняк Є. Ф. пройшов навчання та 
перевірку знань:
- за професією «електромонтер ОПЄ» в ТОВ «УК «СПЕКТР», протокол засідання
кваліфікаційної комісії № 79 від 06.05.2019р.
- правил охорони праці при виконанні робіт по монтажу систем пожежогасіння, 
перевірка знань комісією з питань охорони праці ПП «БУДІВЕЛЬНО - 
МОНТАЖНА ФІРМА «БАР’ЄР», протокол перевірки знань № 22/09-19
від 27.09.2019р.

Електромонтер ОПЄ дільниці монтажів Тюкавкін А. А. пройшов навчання та 
перевірку знань:
- за професією «електромонтер ОПС» в ТОВ «УК «СПЕКТР», протокол засідання 
кваліфікаційної комісії № 79 від 06.05.2019р.;
- правил охорони праці при виконанні робіт по монтажу систем пожежегасіння, 
перевірка знань комісією з питань охорони праці ГІП «БУДІВЕЛЬНО - 
МОНТАЖНА ФІРМА «БАР’ЄР», протокол перевірки знань № 22/09-19 від 
27.09.2019р

Електромонтер ОПС дільниці монтажів Підіпригора В. С. пройшов навчання та 
перевірку знань:
- за професією «електромонтер з ремонту та обслуговування, слюсар з ремонту 
автомобілів» в професійно-технічному училищі №2, посвідчення № 019-16,
протокол засідання кваліфікаційної комісії № 603- 16 від 10.02.2016р.;
- правил охорони праці при виконанні робіт по монтажу систем пожежогасіння, 
перевірка знань комісією з питань охорони праці ПП «БУДІВЕЛЬНО - 
МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол перевірки знань № 22/09-19 від 
27.09.2019р.

Електромонтер ОПС дільниці монтажів Богменко Р. В. пройшов навчання та 
перевірку знань:
- за професією «електромонтер ОПС» - підвищення ( присвоєння) кваліфікації в 
ГІП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол засідання 
кваліфікаційної комісії № 01 від 28.12.2019р.
- правил охорони праці при виконанні робіт по монтажу систем пожежегасіння, 
перевірка знань комісією з питань охорони праці ГІП «БУДІВЕЛЬНО - 
МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол перевірки знань № 22/09-19 від
27.09.2019р.



Електромонтер ОПС дільниці монтажів Дейнеко А.М. пройшов навчання та
перевірку знань:
- за професією «електромонтер ОПС» - підвищення ( присвоєння) кваліфікації в 
ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'СР», протокол засідання 
кваліфікаційної комісії № 01 від 28.12.2019р.
- правил охорони праці при виконанні робіт по монтажу систем пожежогасіння, 
перевірка знань комісією з питань охорони праці ПП «БУДІВЕЛЬНО - 
МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'СР», протокол перевірки знань № 22/09-19 від 
27.09.2019р.

Електромонтер ОПС дільниці монтажів Якименко С. В. пройшов навчання та 
перевірку знань:
- за професією «електромонтер ОПС» - підвищення ( присвоєння) кваліфікації в 
ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'СР», протокол засідання 
кваліфікаційної комісії № 01 від 28.12.2019р.
- правил охорони праці при виконанні робіт по монтажу систем пожежогасіння, 
перевірка знань комісією з питань охорони праці ГІГ1 «БУДІВЕЛЬНО - 
МОНТАЖНА ФІРМА «БАР’СР», протокол перевірки знань № 22/09-19 від 
27.09.2019р.

Слюсар будівельної дільниці Радченко А.Ю., пройшов навчання та перевірку 
знань:

за професією «технік з експлуатації та ремонту устаткування», 
Дніпропетровський індустріальний коледж, 2016р., спеціальність «Експлуатація 
та ремонт устаткування";

правил охорони праці при виконанні будівельних робіт, перевірка знань 
комісією з питань охорони праці ГІП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА 
«БАР'СР»: протокол перевірки знань № 25/09-19 від 27.09.2019р.

Слюсар будівельної дільниці Срьоменко С. Ю, пройшов навчання та перевірку 
знань:
^  за професією «бакалавр з машинобудування», Національна металургійна 
академія України, диплом НР № 43895896 від 05.06. 2012р., спеціальність 
« Машинобудування»

правил охорони праці при виконанні будівельних робіт, перевірка знань 
комісією з питань охорони праці ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА 
«БАР’СР», протокол перевірки знань № 25/09-19 від 27.09.2019р.

Монтажник санітарно- технічних систем будівельної дільниці Лакеєв ІО. В. 
пройшов навчання та перевірку знань:
- за професією «монтажник санітарно- технічного обладнання» в ОКП «КУКК» 
м. Кривий Ріг, протокол засідання кваліфікаційної комісії № 296 від 22.11,2005р.

правил охорони праці при виконанні будівельних робіт, перевірка знань 
комісією з питань охорони праці ПГІ «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА 
«БАР'СР», протокол перевірки знань № 28/09-19 від 27.09.2019р.

Електрогазозварник будівельної дільниці Масленко Ю. В., пройшов навчання 
та перевірку знань:
- за професією «електрогазозварник», в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД», протокол
засідання кваліфікаційної комісії № 55 від 07.02.2011р.

правил охорони праці при виконанні будівельних робіт, перевірка знань 
комісією з питань охорони праці ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА 
«БАР'СР», протокол перевірки знань № 23/09-19 від 27.09.2019р.



Електрогазозварник будівельної дільниці Захаренко В. Д., пройшов навчання 
та перевірку знань:
- за професією «електрогазозварник», в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ», свідоцтво 
№088177 від 11.10.2017р.

правил охорони праці при виконанні будівельних робіт, перевірка знань 
комісією з питань охорони праці ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА 
«БАР'ЄР», протокол перевірки знань № 23/09-19 від 27.09.2019р.

Електрогазозварник будівельної дільниці Діденко О.В., пройшов навчання та 
перевірку знань:
- за професією «електрогазозварник» - підвищення ( присвоєння) кваліфікації в 
ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР», протокол засідання 
кваліфікаційної комісії № 02 від 28.12.2019р.

правил охорони праці при виконанні будівельних робіт, перевірка знань 
комісією з питань охорони праці ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА 
«БАР'ЄР»: протокол перевірки знань № 23/09-19 від 27.09.2019р.

Машиніст екскаватора Рябошапка Юрій Іванович пройшов навчання та 
перевірку знань:
- за професією «машиніст екскаватора» - в ОКП «КУКК» м Кривий Ріг, протокол
засідання кваліфікаційної комісії № 263 від 23.11.2005р.
- правил охорони праці при виконанні земляних робіт, перевірка знань комісією з 
питань охорони праці ІІГІ «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР»: 
протокол перевірки знань № 30 /09-19 від 27.09.2019р.

В наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які 
використовуються при проведенні робіт, що декларуються,( електроінструмент, 
ліси, драбини , пояси і стропи, електрозахисні засоби, екскаватор ЄАТ 320) а 
саме:
- Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв ;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту;
- Журнал обліку, випробування та перевірки електроінструменту, переносних 
світильників, трансформаторів та перетворювачів частоти ;
- Журнал обліку засобів підмощування;
- Експлуатаційні паспорти, протоколи випробувань.

Відповідно до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
безпеки, та на експлуатацію (застосування ) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011р. №1107, 
ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР» отримало дозвіл 
№ 0639.14.12, виданий головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській 
області на:
» технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки
- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа ( систем пожежогасіння);
» зберігання балонів із стисненим (кисень технічний) та зрідженим ( суміш 
пропану технічного і бутану технічного( не більше 60%) марки ЄГІБТ за 
ДСТУ4047-2001) газом;
* зварювальні, газополум'яні роботи.

Дозвіл №0639.14.12, діє з ЗО травня 2014р, продовжений до 29 травня 2024 р.
експлуатаційної документації.



Наявність засобів індивідуального захисту:
Робітники забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно до Норм
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам , зайнятим у будівельному виробництві, 
затверджених Наказом Держнаглядохоронпраці України № 126 від
17.05.2004р. ( НПАОП 6.1.00-3.02-04), додатково:_____ протигаз ПШ -1С
газоаналізатор БП-1, запобіжні пояси 2ПЛК: №009212, №225312, випробувані 
10.12.2019р., протокол випробування №10/12-02 , ТОВ «ПОРТАЛ-1»; 
запобіжний знімний строп: № 004713 випробуваний 15.01.2020р., протокол 
випробування №898 КП «Дніпровський електротранспорт», запобіжний знімний 
строп № 017014 випробуваний 15.01.2020р., протокол випробування № 904 КП 
«Дніпровський електротранспорт», запобіжний знімний строп № 018729 
випробуваний 15.01.2020р., протокол випробування №903 КП «Дніпровський 
електротранспорт», запобіжний знімний строп № 011577 випробуваний 
15.01.2020р., протокол випробування №897 КП «Дніпровський 
електротранспорт»; боти діелектричні, випробувані 02.09.2019р, протокол 
випробування №ЗС 1/020919 ТОВ «ПОА «Купина», рукавиці діелектричні № 24, 
№ 27 випробувані 10.12.2019р, протокол випробування № 10/12-20 ТОВ 
«ПОРТАЛ- 1», покажчик напруги «Поиск -  4» №54182, випробуваний 
02.09.2019р, протокол випробування №ЗС 6/020919 ТОВ «ПОА «Купина», 
комплект інструментів з ізольованими ручками, випробуваний 02.09.2019р, 
протокол випробування №ЗС 4/020919 ТОВ «ПОА «Купина»___________________

засобів індивідуального захисту,

Для виконання заявлених робіт, в наявності екскаватор навантажувач JCB 4СХ 
SITEMASTER, 2008 р.в., Велика Британія, держ.номер №43487АА; екскаватор 
навантажувач JCB JS160W, 2008 р.в„ Велика Британія держ.номер №434990АА, 
договір оренди 10/01-2020 від 10.01.2020 з ФОП Гузенко O.A.

На підприємстві ПП «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНА ФІРМА «БАР'ЄР» є в 
наявності нормативно -  правові акти:
- Закон України « Про охорону 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»;
- НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 « Правила охорони праці при виконанні робіт на 
висоті»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»;
- ПРАВИЛА технічної експлуатації електроустановок споживачів у редакції 
наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості 13.02.2012 № 91;
- НПАОП 40.1-1.07-01 « Правила експлуатації електрозахисних засобів»
- НПАОП 0.00-1.71-13 « Правила безпечної роботи з інструментами та 
пристроями»
- НПАОП 0.00-1.81 -18 « Правила будови та безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском»;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання України»
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт
- ДБН А.3.2-2-2009 «Промислова безпека в будівництві»



НПАОП 0.00-1.75-15. «Правила охорони праці під час вантажно
розвантажувальних робіт»
- НПАОП 45.2 -  3.01 - 04 «Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття, та інших засобів індивідуального захисту працівникам,
зайнятим у будівельному виробництві (зі змінами)_____________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками.________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Смага С. С.

(ініціали та прізвище)

УІ 20' ■ р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
торіальному органі Держпраці 20^рр.

№ л?_______ .

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних 
з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної 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.”


