
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

I их З'Сб-

Д Е К Л А РА Ц ІЯ  
відповідності м атер іальн о-техн ічної бази вим огам  

закон одавства з п и тан ь  охорони прац і

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РУСТСТРОЙ»______________
50011 Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Світлогірська. будинок 44-А. кім. 1.. 

код згідно з ЄДРПОУ 33407670____________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження код згідно з ЄДРПОУ,

Ходаковський М икола М иколайович . тел.( 096)7394876 ruststrov@ ukr.net____________
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;
Згідно з укладеними договорами підрядів в Дніпропетровській області, а саме м. Дніпро, 
м. Павлоград, м. Кривий Ріг та м. Кропивницький_________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_____ не укладався________________
(найменування страхової компанії, строк дії

страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці серпень 2020 року

(дата проведення аудиту)

Я, Ходаковський Микола Миколайович__________________________________________________
(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: а саме
Роботи верхолазні;___________________________________________________________________________
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні__________________
розташування підземних комунікацій;____________________________________________________
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах колекторах,________
замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах);____________________________________
Роботи в діючих электроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої_____
частоти;______________________________________________________________________________________
Зварювальні роботи.____________________________

( 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 відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - б.у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 3 ________________________________________________________________________

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

Офісне примітттення розташоване за адресую : м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська буд. 44 А.кім. 1
будівель і споруд( приміщень),

mailto:ruststrov@ukr.net


виробничі об’єкти розташовані в місцях виконання робіт підвищеної небезпеки згідно
договорів підряду.___________________________________________________________________________

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директ ор Ходаковський Микола Миколайович пройшов навчання та 
перевірку знань в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання»» , перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області за 
програмами:_________________________________________________________________________________

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, профілактики професійних 
захворювань,управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії. НПАОП 45.2-
7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і промислова безпека у будівництві» 
ШБН А.3.2-2-2009) ( витяг з протоколу: № 1091/4.20-2019 від 05.12.2019р.); ПБЕЕС.ПТЕЕС. 
ППБУ (V група з електробезпеки до і вище 1000 В (витяг з протоколу 313/4.20-2019 від 
29.03.2019р.); НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ( 
витяг з протоколу № 1089/4.20-2019 від 05 .12.2019р.); НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання (витяг з протоколу № 315/4.20-2019 від 29.03.2019р.); НПАОН 0.00-
1.81018 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (витяг 
з протоколу № 418/4.20-2019 від 26.04.2Р19р.;НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями (витяг з протоколу № 1124/4.20-2019 від 
12.12.2019р.); НПАОП 0.00-5.1 1-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт, (витяг з протоколу: № 734 від 2 березня 2020р.); Пожежна безпека 
(витяг з протоколу №1113 від 05.12.2019р.).__________________________________________________

Заступник директора Кудлай Сергій В ’ячеславович пройшов навчання та перевірку знань в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання»» , перевірка знань комісією
Головного управління_________ Держ праці_____ у _____ Дніпропетровській______ області за
програмами:_________________________________________________________________________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. профілактики професійних 
захворювань,управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії. НПАОП 45.2-
7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) ( витяг з протоколу: № 1091/4.20-2019 від 05.12.2019р.); 
ПБЕЕС,ПТЕЕС,ГІПБУ,(У група з електробезпеки до і вище 1000 В (витяг з протоколу 978/4.20- 
2017 від 15.12.2017р.); НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті ( витяг з протоколу № 1089/4.20-2019 від 05 ,12.2019р.; НПАОП 0.00-1.80-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання (витяг з протоколу № 315/4.20-2019 від 29.03.2019р.); НПАОН 0.00-
1.81018 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (витяг
з протоколу № 1097/4.20-2019 від 05.12.2019р.): НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями (витяг з протоколу № 1124/4.20-2019 від 
12.12.2019р.); НПАОП 0.00-5.11-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт, (витяг з протоколу: № 734 від 2 березня 2020р.);Пожежна безпека 
(витяг з протоколу №1113 від 05.12.2019р.).__________________________________________________

Інженер з охорони праці -  Гриценко Тетяна Свгеніївна, пройшли навчання в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання»» . перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області за програмами:_________________________

Законодавчих актів з охорони праці, г ігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим. електробезпеки, пожежної безпеки, профілактики професійних 
захворювань.управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії. НПАОП 45.2-



7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і промислова безпека у будівництві»
( ДБН А.3.2-2-2009) ( витяг з протоколу № 311/4.20-2019 від 29 березня 2019р.); 

ПБЕЕС.ПТЕЕС.ППБУ.(У група з електробезпеки до і вище 1000 В (витяг з протоколу 
№ 313/4.20-2019 від 29.03.2019р.); НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті ( витяг з протоколу № 309/4.20-2019 від 29 березня 2019р.); НПАОП 
0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу № 315/4.20-2019 від 
29.03.2019р.); НПАОН 0.00-1.81018 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (витяг з протоколу № 418/4.20 -2019 від 26.04.2019р.); НПАОП 0.00- 
1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (витяг з 
протоколу 334/4.20-2019 від 05.04.2019р.); НПАОП 0.00-5.11-85 Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт, (витяг з протоколу: № 734 від 2 березня 2020р.); 
Пожежна безпека (витяг з протоколу № 324 від 29.03.2019).___________________________________

Виконроб Білоган Раїса Миколаївна пройшла навчання і перевірку знань в ПП 
«РУСТСТРОЙ» : законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки(витяг з протоколу № 4-
4 від 13.08.2019р.);___________________________________________________________________________

ПБЕЕС.ПТЕС.ППБУ.Щ І група з електробезпеки) витяг з протоколу №4-5 від 13.08.2019р.); 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

( витяг з протоколу № 4-2 від 13.08.2019р.);_________________________________________ '
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з

протоколу 4-1 від 13.08.2019р.);_____________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних

кранів підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (протокол №5 від 13.08.2019р.);_____
Правила пожежної безпеки ( протокол № 814 від 16.08.2019р.);____________________________
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під

тиском ( протокол №2 від 13.08.2019р.).______________________________________________________
НПАОП 0.00-5.11-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних 

робіт (витяг з протоколу: № 7 від 5.03.2020р.)________________________________________________

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення
відповідальних осіб: ______________________________________________________________
Наказом від 22.01.2020р. №79/ОП заступника директора Кудлай С.В. призначено 

відповідальною особою за безпечне виконання будівельних робіт в діючих електроустановках
напругою понад 1000 В. __________________________________________________________________
Наказом від 22.01.2020р. №79/1 /ОП виконроба інженера з ОП Гриценко Т.Є. призначено
відповідальною_______особою_______за______ збереження_______в_______технічному______ стані
інструменту.___________________________ _____________________________________________________
Наказом від 22.01.2020р. №77/ОП виконроба Білоган Раїсу Миколаївну призначено

відповідальною особою за безпечне виконання верхолазних______ робіт, відповідальною
особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та
пристосувань._______________ _________________________________________________________________
Наказом від 22.01.2020р. № 78/ОП виконроба Білоган Раїсу Миколаївну 

призначено відповідальною особою за безпечне виконання земляних робіт. 
Наказом від 22.01.2020р. № 78/1/ОП виконроба Білоган Раїсу Миколаївну призначено 

відповідальною особою за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях.
котлованах, камерах, колекторах, замкнутому просторі._______________________________________

Наказом від 22.01.2020р. № 78/2/ОП виконроба Білоган Раїсу Миколаївну 
призначено відповідальною особою за безпечну експлуатацію зварювального обладнання та 
безпечне виконання зварювальних робіт._____________________________________________________



Наказом від 22.01.2020р. № 78/3/ОП виконроба Білоган Раїсу Миколаївну
призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт.__________________________

Наказом №81 від 30.01.2020р. заступника директора Кудлай С.В.. призначено особою, яка 
затверджує наряди-допуски; виконроба Білоган P.M. призначено особою, яка видає наряди- 
допуски.______________________________________  ________  _________________________
(прізвище, ім’я по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки)

Наказом № 2-ОП від 03.01.2013 р. на підприємстві створено службу з охорони праці. 
Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Гриценко Тетяну
Євгеніївну (наказ від 18.02.2019р. № 6 -2 0 1 9  Ю._____________________________________________

На підприємстві наказом від 22.01.2020 р. №76/ОП створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці: Голова комісії- директор Ходаковський М.М., члени комісії - інженер з 
охорони праці Гриценко Т.Є., уповноважений представник трудового колективу Олійник 
Андрій Анатолійович, який пройшов навчання і повторну перевірку знань в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання»:_______________________________________________
- Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу: № 980/4.20-2018 від________
19.12.2018) :_________________________________________________________________________________
- ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПЛБУ(4 група з електробезпеки до і вище 1000 В (витяг з протоколу № 978 
від 15.02.2019):______________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
(витяг з протоколу № 986/4.20-2019 від 09.12.2018р;___________________________________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу № 973/1/4.20-2018 від 09.12.2018):__________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу № 852/4.20-2019 
від 10 серпня 2018р.) :________________________________________________________________________
- НПАОН 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 

тиском (витяг з протоколу №418/4.20-2019 від 26.04.2019:__________________________________
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (протокол №1113 від 
05.12.2019р.).________________________________________________________________________________

НПАОП 0.00-5.11-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт (витяг з протоколу: № 7 від 5.03.2020р.)________________________________________________

Для виконання заявлених робіт на підприємстві розроблена та функціонує «Система 
управління охороною здоров’я і безпекою праці» (затверджена і введена в дію наказом від
15.03.2019р. № 1 4 ) . ________________________________________________________________________

Також на підприємстві розроблені та введені в дію:________________________________
- Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд і затвердження №15/ОП від 
15.03.2019р.):________________________________________________________________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд і затвердження №16/ОП 

від 15.03.2019р.):____________________________________________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці(наказ про перегляд і затвердження №17 

/ОП від 15.03.2019р.):________________________________________________________________________
- Положення про безпечну організацію робіт в замкнутому просторі (наказ про затвердження 

№ 1 8 /ОП від 15.03.2019р.):___________________________________________________________________
- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою (наказ 

про затвердження №19 /ОП від 15.03.2019р.):________________________________________________
- Положення про пожежну безпеку на підприємстві(наказ про затвердження №2Р/ОП від 
15.03.2019р.):___________________________________ ____________________________________________



- Про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
засобами індивідуального захисту (наказ про_______затвердження №?21/ОП __від
15.03.2019р Л:________________________________________________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження ба/ОП від 

22.02.2019р.'):________________________________________________________________________________
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження 7/ОП від 

22.02.2019р.):________________________________________________________________________________
Перелік інструкції з охорони праці в тому числі при виконанні декларуємих робіт (наказ

про перегляд та затвердження № 5/ОП від 26.03.2019 року :__________________________________
№57- Інструкція з охорони праці для працівників що виконують верхолазні роботи:___________
№40 -  Інструкція з охорони праці для працівників, які виконують вогневі роботи:____________
№39- Інструкція з охорони праці для електрогазозварника:___________________________________
№54- Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника:___________________________________
№27- Інструкція з охорони праці для стропальника:__________________________________________
№12- Інструкція з охорони праці під час ручного переміщення вантажів:_____________________
№9- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті:___________________________
№ 18-Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням риштувань і______
_____ помостів:______________________________________________________________________________
№46- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті при застосуванні сход і______
_____ Драбин;_______________________________________________________________________ _________
№16 -Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних
_____ страху вальних засобів:________________________________________________________________
№55- Інструкція з охорони праці по безпечному виконанню робіт в діючих електроустановках
_____ напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої_____ частоти: _______________
№38 -Інструкція з охорони праці при виконанні робіт, пов'язаних з розробкою грунту при

копанні котлован, траншеї вручну або механічним и засобами:___________________________
№13- Інструкція з охорони праці при використані 313:_______________________________________
№51 - Інструкція з охорони праці під час експлуатації ручного електричного________________
_____ інструменту;___________________________________________________________________________
№58-Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт;_______________________
№ 22-Інструкція з охорони праці при роботах з ручними інструментами та пристроями;________
№4 - Інструкція з охорони праці під час надання першої медичної допомоги ;______________
№13- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з використанням запобіжних поясів і

порядку проведення їх іспиту;__________________________________________________________
№49- Інструкція з охорони праці при роботі на риштуваннях, люльках, містках монтажних 
_____ сходинах, а також на інших пристроях.________________________________________________

Наказом по підприємству №72 від 11.11.2019 р. переглянуті і затверджені посадові 
інструкції.________________________________ _______________________________________ _____________
- Перелік журналів з охорони праці, які затверджені і ведуться на підприємстві наказ №28/ОП 
від 14.05.2019р.:____________________________________________________________________________
- «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;_______________________
- «Журнал протоколів перевірки знань на групу з електробезпеки »;__________________________
- «Журнал протоколів перевірки знань з пожежної безпеки»;__________________________________
- «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві»;___________________________
- «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві»;________________________
- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;________________
- «Журнал видачі 313».______________________________________________________________________

Працівники підприємства ПП «РУСТСТРОЙ», що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з



«Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджених наказом 
МОЗ України від 21.05.2007р. № 246.________________________________________________________

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 2020р., затверджені 14.01.2020р..___________________________________________________

Працівники підприємства ПП «РУСТСТРОЙ» . які виконують заявлені роботи підвищеної 
небезпеки: мають професійну підготовку , здобуту в спеціалізованих навчальних закладах та 
на попередньому місці роботи. ______ ______________ _____________________
- Паскевич Сергій В ’ячеславович , пройшов навчання в ПЗ «Центр Професійної освіти і 
навчання» м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл„ рішенням кваліфікаційної комісії присвоєно 
кваліфікацію верхолаз (6 розряду), свідоцтво 062-20-01 від 21.02.2020р.:____________________
- Данилович Всеволод Ігоревич, пройшов навчання в ПТУ №38 м. Рівно, свідоцтво про 
присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій від 11.05.1995р. протокол № 21 і 
присвоєно професію електрогазозварник (4 розряду) посвідчення № 443;______________________
- Данилович Всеволод • Ігоревич. пройшов навчання в ПЗ «Центр Професійної освіти і 
навчання» м. Кривий Ріг. Дніпропетровської обл.. рішенням кваліфікаційної комісії присвоєно 
кваліфікацію стропальник 3-го розряду, посвідчення №1234-18-15 від 09.11.2018р.;___________
- Червінський Сергій Ігорович - електрослюсар будівельний закінчив в 2011 році Український 
політехнічний технікум за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд» і здобув кваліфікацію технік-електрик. Диплом HP 
№41538718 від 12 червня 2011р.._____________________________________________________________

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства 
згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (до медичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ( Паскевич С. В. протокол №17 від 
06.05.2019р.. Данилович В.І. протокол №23 від 05.07.209р..Червінський С.І. протокол №40 від 
25.09.2019р.: ПБЕЕС. ПТЕЕС, ППБУ (Паскевич С.В. протокол №55 від 24.02.2020р.. 
Данилович В.І. протокол №23 від 05.07.2019р..Червінський С.І. протокол №40 від 25.09.2019р.); 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці, під час роботи з інструментом та пристроями 
(№12/6 від 25.08.2019 р); ННПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (Паскевич С.В. протокол №17 від 06.05.2019р.. Данилович В.І. протокол №23 
від 05.07.209р..Червінський С.І. протокол №40 від 25.09.2019р.); НПАОП 45.2-7.02-12«Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ( ДБН А .3.2-2- 
2009) . згідно інструкцій з ОП Паскевич С.В. протокол №17 від 06.05.2019р.. Данилович В.І. 
протокол №23 від 05.07.209р.. Червінський С.І. протокол №40 від 25.09.2019р.)._____________

Повторна перевірка знань з питань охорони праці у робітників проводиться щорічно________
комісією підприємства._____________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання заявлених робіт у ПП «РУСТСТРОЙ», має в наявності наступне
обладнання:________________________________________________________________________________
луатація землерийних машин під час виконання земляних робіт здійснюється згідно вимог 
чинного законодавства з укладанням відповідних договорів (ДОГОВІР надання послуг з ТОВ 
«УКРМОНТАЖСПЕЦБУД» № 27-03-20, укладений від 27.03.2020. яке має відповідний дозвіл 
на експлуатацію №0606.19.12). Екскаватор навантажувач JSB 4СХ.ном.знак ТО 8524 АЕ. 
Машиніст екскаватора Буцко І.В,- свідоцтво №17 -  кваліфікація машиніст екскаватора 5р., 
видане НКК К ІБ.лройш ов навчання з ОП(протокол № 45 відіб.12.2019р.Ш ПАОПО.ООІ.71-13 
Правила охорони праці.під час роботи з інструментом та пристроями(протокол№ 45від17.12.19 

Інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: зварювальний апарат ММА- 
257 (протокол випробування від 02.12.2019р.). переносний одно компонентний газоаналізатор 
моделі Д030Р-С-П-12.2018 р.в. Україна: - протигази шлангові - Україна, шурупокрут «CRAFT» 
(протокол випробування від 13.12.2019р.), перфоратор «DNIPRO м» (протокол



випробування від 12.09.2019р.), бетонозмішувач (протокол випробування від 15.09.2019р.), 
міксер «ODWERK» (протокол випробування від 25.09.2019), пліткоріз « STARK» (протокол 
випробування від 22.09.2019р.), будівельні риштування «Мастерок 1», виш ка-тура «Атлант» 
на домкратах с колесами, ліса будівельні клинково-хомутові (сертифікати відповідності від 
11.06.2019р.), драбини 3-х секційні розкладні металеві (протокол випробувань від 27.09.2019р). 
канати сталеві страхувальні (протокол випробувань від 17.09.2019р.), на які є в наявності 
експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з експлуатації) пояси 
запобіжні лямкові 2ПЛК із сталевого троса ГІХВ в чохлі (протокол випробування від 
30.11.2019р.). уловлювачі з вертикальними канатами, фал запобіжний, сітки захисні, стрічки 
сигнальні, каски захисні. Усе обладнання та 313 використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства з випробувань поясів, драбин, 
іншого устаткування, що використовуються під час виконання робіт на
висоті._______________________________________________________________________________________
експлуатаційної документації

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18, 
працівники ПП«РУСТСТРОЙ» забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту (костюм (на 12 міс).черевики (на 12міс.), рукавиці (наїміс.),каска 
захисна (до зносу). Підшоломник(на 12міс.),окуляри захисні відкриті(до зносу), взимку 
додатково: куртка утеплена(на Збміс.), чоботи (на 36 міс.),які були придбані у червні-липні 
2019р._______________________________________________________________________________________

засоби індивідуального захисту

Підприємство забезпечене необхідною навчально - методичною літературою та наглядними 
посібниками, а саме: 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» «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011рр. № 1107); НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «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»; 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів»: НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів»; НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні». Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в 
кабінеті охорони праці. ________________________________________________________________

При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларуються в наявності: зварювальний 
апарат ММА інв.№ 18 , переносний одно компонентний газоаналізатор моделі Д030Р-С-П ; 
протигази шлангові - Україна.шурупокрут «CRAFT» перфоратор «DNIPROm» інв.№2, 
бетонозмішувач, міксер «ODWERK». пліткоріз « STARK» , будівельні риштування «Мастерок
1 ».вишка- тура «Атлант» на домкратах с колесами, ліса будівельні клинково-хомутові__,
драбини 3-х секційні розкладні металеві, канати сталеві пояси запобіжні лямкові 2ПЛК 
№000235, 2ПЛК№ 000230 , уловлювачі з вертикальними канатами, фал запобіжний, сітки 
захисні, стрічки сигнальні, каски захисні та інш.____________________________________________



На підприємстві розроблено 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. Є. необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань, а також в наявності 
експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні
декларуємих робіт. _____________________________________________________

Матеріально — технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.________________________________________________________________________
нормативно- правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.М. Ходаковський
(ініціали та прізвище)

« і_» квітня 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі

Держпраці 2020р. № /Л*_______

п  . 1.Фізична особа  - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
римітки. задезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки.
2.Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які чере 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган} 
держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті."


