Центр надання адміністративних п о с л у г

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної ба т_ы*мпга2л6 БЕР 202П
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГРО БУД ГРУПП»___________________________________________
(для особи: найменування юридичної особи,

50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Соборності 45/3, код згідно СДРПОУ 40446865
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

____________ Директор Бандурін Олексій Віталійович, (067) 539-66-40________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_____________________ e-mail: bandurin@ukr.net___________________________________________
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, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався__________________________
(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,________ Бандурін Олексій Віталійович_________________________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1.3 метра: зварювальні роботи
(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 (застосовуються)без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць 14. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм 11________________________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди № 3/01 від 03.01.2020 року з ФОП
Бандурін О.В.) за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул Соборності 45/3 та
(договір оренди № 3/03-30 від 30.03.2019 року з ФОП Жирнов П.МЛ за адресою:
Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 20 «ж»________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор - Бандурін Олексій Віталійович, головний інженер - Сесь Анатолій
Іванович, інженер з охорони праці - Набойченко Олександр Миколайович, пройшли навчання
ПК «Центр професійної освіти і навчання», перевірка знань комісією Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці.
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з
протоколу №715/1 від 16.09.2019 p.): ПБЕЕС. ПТЕЕС, ППБУ. (IV група з електробезпеки до і
вище 1000 В) (витяг з протоколу № 10/121 від 26.10.2019 p.): НПАОП 0.00-1.71-13 Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (витяг з протоколу №817/1 від
16.09.2019 p.): НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
(витяг з протоколу №10/115 від 28.10.2019 p.).______________________________________________
Наказом від 04.01.2020 № 3/ОІ-ОП головного інженера Сесь Анатолія Івановича призначено
відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, який пройшов навчання в ПК
«Центрі професійної освіти і навчання», а перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з
протоколу №715/1 від 16.09.2019 p.), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до і
вище 1000 В) (витяг з протоколу № 10/121 від 26.10.2019 p.): НПАОП 0.00-1.71-13 Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (витяг з протоколу №817/1 від
16.09.2019 p.): НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
(витяг з протоколу №10/115 від 28.10.2019 р.)______________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки

Наказом № 1/ОІ-ОП по підприємству від 04.01.2019 року створено службу з охорони праці.
Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Набойченка Олександра
Миколайовича (наказ від 04.01.2019 № 2/ОІ-ОП)____________________________________________
На підприємстві наказом від 10.01.2020 р. № 5/ОІ-ОП створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці: Голова комісії - директор Бандурін О.В., члени комісії: Сесь А.І.,
Набойченко О.М.________________________________________________________________________
Також на підприємстві розроблені: Положення про службу охорони праці (наказ №4/Р1-ОП
від 10.01.2020 p.): Положення про комісію з питань охорони праці (наказ № 5/ОІ-ОП від
10.01.2020): Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці (наказ №6/Р1-ОП від 10.01.2020): Інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ
№8/Р1-ОП від 10.01.2020 p.): Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ
№7/Р1-ОП від 10.01.2020 р.):Положення про порядок застосування нарядів-допусків на
виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ №4 від 10.01.2020 p.): Положення про нарядну та
биркову систему (наказ №4 від 10.01.2020 p.).______________________________________________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: 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: протоколів
перевірки знань ПБЕЕС.ПТЕЕС: обліку та зберігання засобів індивідуального захисту.__________
Перелік інструкцій з охорони праці: при виконанні робіт на висоті №1; при роботі з ручним
електрифікованим інструментом № 3: при виконанні верхолазних робіт: №2: з надання першої
медичної допомоги. №10
Працівники підприємства, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний
огляд, згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій»,
затверджених наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:
посвідчення №423-18-01 від 02.11.2018 Мирошніченко A.B. про закінчення ним ПЗ «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та присвоєння йому кваліфікації
монтажника-складальника металопластикових конструкцій 4 розряду
посвідчення №423-18-03 від 02.11.2018 Семакін Руслан Олександрович про закінчення ним ПЗ
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та присвоєння йому
кваліфікації монтажника - складальника металопластикових конструкцій 4 розряду
посвідчення №423-18-04 від 02.11.2018 Хорунжий Сергій Олександрович про закінчення ним ПЗ
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та присвоєння йому
кваліфікації монтажника - складальника металопластикових конструкцій 4 розряду
посвідчення №088-20-02 від 28.02.2020 р Присяжний В.Д. про закінчення ним ПЗ «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та присвоєння йому кваліфікації
газоелектрозварник 6 розряду

посвідчення №732-19-01 від 02.11.201 Ламакін Сергій Анатолійович про закінчення ним ПЗ
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та присвоєння йому
кваліфікації лицювальника - плиточника 4 розряду
посвідчення №052-19-09 від 31.01.2019 Свиетун В.І., про закінчення ним ПЗ «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та присвоєння йому кваліфікації
монтажника систем утеплення будівель 4 розряду
посвідчення №052-19-06 від 31.01.2019 Фідіщенко В.В., про закінчення ним ПЗ «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та присвоєння йому кваліфікації
монтажника систем утеплення будівель 4 розряду
посвідчення №052-19-02 від 31.01.2019 Сінельник А.Г., про закінчення ним ПЗ «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та присвоєння йому кваліфікації
монтажника систем утеплення будівель 4 розряду
посвідчення №052-19-03 від 31.01.2019 Редченко Д.Ю., про закінчення ним ПЗ «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та присвоєння йому кваліфікації
монтажника систем утеплення будівель 4 розряду
посвідчення №052-19-01 від 31.01.2019 Шевченко В.О., про закінчення ним ПЗ «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та присвоєння йому кваліфікації
монтажника систем утеплення будівель 4 розряду
посвідчення №052-19-07 від 31.01.2019 Алексєєнко І.І., про закінчення ним ПЗ «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та присвоєння йому кваліфікації
монтажника систем утеплення будівель 4 розряду
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства
згідно законодавчих актів: протокол №1 від 15.01.2020 р. засідання комісії по перевірці знань з
питань охорони праці ТОВ «АГРО БУД ГРУПП» щодо перевірки знань з охорони праці при
виконанні робіт на висоті, а саме Мірошниченко A.B.. Хорунжий С.О., Семакін P.O., Ламакін
С.А., Присяжний В.Д.. Шевченко В.О., Редченко Д.Ю.. Сінельник А.Г.. Фідіщенко В.В., Свистун
В.І., Алексєєнко І.І.: протокол №2 від 15.01.2020 р .засідання комісії по перевірці знань з питань
охорони праці ТОВ «АГРО БУД ГРУПП» щодо перевірки знань з охорони праці при виконанні
зварювальних робіт, а саме Присяжний В.Д.: Інженер з охорони праці Набойченко P.M. (IV
група з електробезпеки до і вище 1000 В), пройшов навчання Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки (НПАОП 40.1-1.21-98) в ПЗ «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу № 845/1 від
26.12.2019 p ) _______________________ ________________________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, підприємство має паспорти та інструкції з
користування на наступне обладнання: кутові шліфувальні машинки, електродрилі, будівельне
риштування, вишка-тура на колесах, драбини- трансформ ери, перфортори, шуруповерти._______
У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18
працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту в
повному обсязі : каска захисна - 14 шт: окуляри захисні - 5 шт: захисні рукавиці , спец, одяг,
спец, взуття - 8 комплектів: діелектричні рукавиці -3 пари: щиток зварника-3 шт: спец, костюм
для зварювальних робіт - 4 шт: запобіжний пояс - 19 шт (дата наступної повірки 24.07.2020 р)___
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

Наявність нормативно-правової документації :Закон України «Про охорону праці»: Порядок
проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України
№246 від 21.05.2007р.:
НПАОП 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 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ;
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці;
НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства ;
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення п р о службу охорони прац і;

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів;
НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві .
НПАОП 28.52-1.31-13 I Iравил охорони праці під час зварювльних робіт
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до
вимог Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань
з питань охорони праці». Екзамени проводяться традиційними методами за
білетами.
На підприємстві є в наявності куток Охорони праці .який забезпечений
посібниками, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного

О.В.Бандурін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у
територіальному органі Держпраці

журналі

обліку

суб’єктів

господарювання
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Примітки: 1. 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.”.

