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Центр надання адміністративняя послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТО ВА РИ СТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю ВІДП О ВІДАЛЬН ІСТЮ
«Н ІКО П РО ГРЕСБУ Д»____________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________ 53201, Дніпропетровська обл., м. Н ікополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 106
місцезнаходження,

___________________________________ код ЄДРП ОУ 34124403_________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

____________________________ Директор

Бал агу ні Олена М ихайлівна______________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

__________________________ Теле/факс (0566)639-501;

info@ npb.com .ua____________________

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;

___________________________________ 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 відш кодування наслідків можливої шкоди_________________________
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОСТРАХ»___________________
строк д ії до 24.05.2020p, № DNH O NS - 164W C63 24.05.2016р._____________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний______
аудит з охорони праці проведенний 14.01.2020р. (звіт № 32349901-02.4-10-0008.20 за______ .
результатами проведення аудиту стану охорони праці та безпеки промислового_________ .
виробництва проведеного ТОВ СП «ТОВАРИ СТВО ТЕХ Н ІЧ Н О ГО Н АГЛЯДУ ДІЕКС»)
(дата проведення аудиту)

Я, Балагуш О лена М ихайлівна

________________________________________________

(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 під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки: зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх
аварійних частин: зварювальні роботи; газополум’яні 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 та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: ЗО, на яких існує ризик виникнення трар.м: 15
кількість робочих місць, в тому числі тих, на ЯКИХ ІСНуТ підвищений ризик виникнення
офісне та виробниче приміщення знаходиться за адресою м.Нікополь. в у . і . Героїн____________,
Чорнобиля, буд. 106. виконання будівельних робіт згідно договору підряду.__________________ .
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
Відповідальними за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки на ТОВ «Нікопрогресбуд» наказами по підприємству призначені:____________________
Директор підприємства - Бал агуш Олена М ихайлівна, наказ 19 від 01.12.2006р.. по
підприємству відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому.___________
За безнечне виконання робіт по дільницям, а саме:___________________________________________
Головний механік - Клецов К.В.. наказом по підприємству № 280 від 05.07.2018р.._______
відповідальний по надзору за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання.
Енергетик - Чимбар С.В.. наказом по підприємству № 276 віл 0 8 .1 1.20 і 6р відповідальний.,
за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства.______________________________
Начальник дільниці - Степаненко В.1.. наказом по підприємству № 186 від 10.05.2018р..
відповідальний за безпечне виконання будівельних та монтажних робіт на о б’єкті.____________
Виконавець побіт - Якименко В.А. - наказом по підприємству № 188 від 10.05.2018р..
відповідальний за зварювальні та і азополум’яні роботи.
Головний інженер - Петренко В.В.. наказом по підприємству № 170 від 21.04. 2020р.
відповідальним за виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві за якими
оформлюється наряд-догіуск.________________________________________________________________.
Балагуш О.М. - Директор пройшов навчання:
Посвідчення № 011560 від 06.12.2017р.. Загальний курс з «Охорони праці», протокол №
12/20 від 06.12.2017р. ТОВ «НКЦ Моноліт:>:______________________________________________
Посвідчення № 03124679 від 27.03.2019р.. Пожежна безпека, протокол № 159. ПГ1 «Кріол»:
Посвідчення № 11221 від 25.10.2017р.. НГ1АОП 45.2-7.02-12 Система стандартів б езп ек и ___
праці Охорона праці і промислова безпека v будівництві (ДБН А. 3.2-2-2009). протокол № 1133
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:______________________________________________________
Посвідчення № 0000937 віл 06.06.2018р.. НПА011 0.00-1.80-18 правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
протокол № 163/4.11-18. ПП «Кріол» ;______________________________________________________
Посвідчення № 112296 від 19.05.2017р.. НПАОП 40.1-1.21-98 правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів; правила технічної експлуатації електроустановок споживачів електробезпека, група V. протокол № 45-17 К. ТОВ СП «ТТН Д1ЕКС»;______________________
Посвідчення № 161800 від 19.05.2017 р .. НПАОП 0.00-1.71-13 правила охорони прані під час
роботи з інструментом та пристроями протокол № 59-17 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»:_________
Посвідчення 152101 від 19.05.017р.. НПАОП 0.00-1.15-07 правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті, протокол № 60-17 К. ТОВ СП «Т І М ДІЕКС»;
_______
Посвідчення № 00001202 від 26.06.2018р. НПАОП 0.00-1.62-12 правила охорони праці на
автомобільному транспорті, протокол № 197/4.11-18. ПП «КРІОЛ»:__________________________
Посвідчення № 566 від 26 .1 1,2019п.. НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час
експлуатації навантажувачів, протокол №1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;_______
Посвідчення № 18762 від 09.12.2018р., НПАОП 0.00-1 75-15 правила охорони праці під ча<
вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 1485. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:
Посвідчення
№ 18341 від 03.12.2019р.. НПАОП 0.00-1.76-15 правила безпеки систе?
газопостачання, протокол № 1471 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;____________________
Посвідчення № 00000815 від 16.04.2019р.. НПАОП 0.00-1.81-18 правила охорони праці пі
час експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 180/4.11-19. ПП «Кріол»;__
Посвідчення № 18776 від 11.12.2019р.. НПАОП 28.52-1.31-13 правила охорони праці під че
зварювання металів, протокол № 1491. ГОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;______________
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.___
Спащенко А.П. - Начальник в і д д і л у з охорони праці.
_______________________
Посвідчення № 152109 від 19.05.2017р. Загальний курс з «Охорони праці», протокол № 60К ТОВ СП «ТТН Д ІЕК С » ;___________________________________________ ____________________

Посвідчення № 03106106 від 14.05.2018р.. Пожежна безпека, протокол № 1020. ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд»:___________________________________________________________
Посвідчення № 11226 від 25.10.2017р.. НПЛОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки____
праці Охорона праці і промислова безпека v будівництві ЩБН А. 3.2-2-2009). протокол №1133
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:______________________________________________________
Посвідчення № 152109 від 19.05.2019р.. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті, протокол № 60-17 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»:_____________________
Посвідчення № 112295 від 19.05.2017р.. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів: правила технічної експлуатації електроустановок споживачів електробезпека, група V. протокол № 45-17 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»:______________________
Посвідчення № 00001225 від 26.06.2018р.. НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на___
автомобільному транспорті, протокол № 199/4.11-18. ПП «Кріол»;___________________________
Посвідчення № 00000936 від 06.06.2018р.. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання, протокол № 1388. ПП «Кріол»:_________________________________________________
Посвідчення № 161799 від 19.05.2017р.. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями, протокол № 59-17 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»:__________
Посвідчення № 568 від 26.11.2019р.. НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час
експлуатації навантажувачів, протокол № 1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:________
Посвідчення № 00001998 від 02.07.2019р.. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці піл
час вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 404/4.11-19. Г1П «Кріол»;_______________
Посвідчення
№ 18339 від 03.12.2019р.. НПАОП 0.00-1.76-15 правила безпеки систем
газопостачання, протокол № 1471 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:____________________
Посвідчення № 00000830 від 16.04.2019р.. НПАОП 0.00-1.81-18 правила охорони праці під
час експлуатації обладнання, що працює підтиском , протокол № 180/4.11-19. ПП « К р іо л » ;__
Посвідчення № 00002025 від 02.07.2019р.. НПАОП 28.52-1.31-13 правила охорони праці під
час зварювання металів, протокол № 410/4.11-19. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:_____
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.____
Петренко В.В. - Головний інженер._________________________________________________
Посвідчення № 011561 від 06.12.2017р. Загальний курс з «Охорони праці», протокол №
12/20. ТОВ «НКЦ «М онолит»;___________________ ___ ________________________ .___________ ._____
Посвідчення № 03124688 від 27.03.2019р.. Пожежна безпека, протокол № 159. Г1П «К ріол »__
Посвідчення № 11222 від 25.10.2017р.. НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки____
праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А 3.2-2-2009). протокол №1133
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;______________________________________________________
Посвідчення № 00001213 від 26.06.2018р.. НПАОП 0.00-1.15-07 правила охорони прані під час
виконання робіт на висоті, протокол № 197/4.11-18. ГІГ1 «Кріол»;____________________________
Посвідчення № 111716 від 06.12.2017р.. НПАОП 40.1-1.21-98 правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів: п р авш а технічної експлуатації електроустановок споживачів електробезпека група V. ТОВ «НКЦ М оноліт»;_____________________________________________
Посвідчення № 00001226 від 26.06.2018р.. НПАОП 0.00-1.62-12 правила охорони праці на
автомобільному транспорті, протокол № 199/4.11-18. ПП «Кріол»;___________________________
Посвідчення № 00000996 від 06.06.2018р.. НПАОП 0.00-1.80-18 правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
протокол, протокол № 165/4.11-18. ПП «Кріол»:_____________________________________________
Посвідчення № 011666 від 06.12.2017р.. НПАОП 0.00-1.71-13 правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями, протокол № 12/11. ТОВ НКЦ «М ОНОЛІТ»:___________
Посвідченя № 570 від 26.11.2019р.. НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час
експлуатації навантажувачів, протокол № 1458. ТОВ «Учбовий комбінат « Д н іп роб уд»;______
Посвідчення № 18759 від 09.12.2019р.. НПАОП 0.00-1.75-15 правила охорони праці під час
вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 1485. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення
№ 18340 від 03.12.2019р.. НПАОП 0.00-1.76-15 правила безпеки с истем
газопостачання, протокол № 1471 ТОВ «Учбовий комбінат «Д ніпробуд»;____________________

Посвідчення № 18431 від 04.12.2019р.. НГ1АОП 0.00-1.81-18 правила пхорони праці піп час
експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 1475:ТОВ «Учбовий комбінат
«Д ніпробуд»:__________________________________________________________________________________
Посвідчення № 18783 від 11.12.2019р.. НПАОП 28.52-1.31-13 правила охорони гшапі під чяп
зварювання металів, протокол № 1492. ТОВ «Учбовий комбінат «Д ніп робуд»:________________
Перевірка знань комісією Головного управління Держпрапі v Дніпропетровській області.
Чимбар С.В. - Енергетик.__________________________________________________________
Посвідчення № 1453 від 06.02,2020р. Загальний курс з «Охорони прапі». протокол 130. ТОВ
«Учбовий комбінат «Д ніпробуд»:______________________________________________________________
Посвідчення № 9457 від 03.10.2019р.. Пожежна безпека, протокол № 19-103. TOB «І Ірестиж»:
Посвідчення № 11227 від 25.10.2017р.. НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки
праці Охорона праці і промислова безпека у будівниптві ҐДБН А. 3.2-2-2009'). протокол № 1133
ТОВ «Учбовий комбінат «Д н іп робуд»:_________________________________________________________
Посвідчення № 3009 від 04.03.2020р.. НПАОП 0.00-1.15-07 правила охорони ппані піл час
виконання робіт на висоті, протокол № 244. ТОВ «Учбовий комбінат «Л ніпро6 уп».____________
Посвідчення № 1778 від 14.02.2020р.. НПАОП 40.1-1.21-98 правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів; правила технічної експлуатації електроустановок споживачів електробезпека, група V. ТОВ «Учбовий комбінат «Д ніпробуд»:_______________________________
Посвідчення № 1643 від 11.02.2020р.. НПАОП 0.00-1,71-13 правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями, протокол № 149. ТОВ «Учбовий комбінаї «Дніпробуд»
Посвідчення № 00000939 від 06.06.2018р.. ИПАОП 0.00-1.80-18 правила охорони ппапі під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
протокол, протокол № 165/4.11-18. ПП «К ріол»:_____________________________________________
Посвідченя № 567 від 26.11.2019р.. НПАОП 0.00-1.83-18 правила охппоми праці під час
експлуатації навантажувачів, протокол № 1458 ГОВ «Учбовий комбінат «Д ніпробуд»:_______
Посвідчення
№ 2162 від 20.02.2020р.. НПАОП 0.00-1.76-15 правила безпеки систем
газопостачання, протокол № 191. ТОВ «Учбовий комбінат «Д ніпробуд»:______________________
Посвідчення № 12577 від 19.02.2020р.. НПАОП 0.00-1.81-18 правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 186: ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд»:__________________________________________________________________________________
Перевірка знань комісією Головного управління Держпрапі v Дніпропетровській області.____
Клецов К.В.- Головний механік._______________________________________________________
Посвідчення № 6874 від 12 липня 2 018р Загальний курс з «О хорони праці», протокол № 692.
ТОВ «Учбовий комбінат «Д ніпробуд»:_________________________________________________________
Посвідчення № 9455 від 03.10.2019р.. Пожежна безпека, протокол № 19-103. ГОВ «Престиж»:
Посвідчення № 11231 від 25.10.2017р.. НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки
праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДЕН А. 3.2-2-2009). протокол № 1133
ТОВ «Учбовий комбінат «Д ніпробуд»:_________________________________________________________
Посвідчення № 4850 від 17.05.2018р.. НПАОП 40.1-1.21-98 правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів: правила технічної експлуатації електроустановок споживачів електробезпека, група IV. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніппобул» ;_____________________________
Посвідчення № 4480 від 22.05.2018р.. НПАОП 0.00-1.15-07 правила охорони прані ні і час
виконання робіт на висоті, протокол № 480. ТОВ «Учбояий комбінат « Д ніпро 6 уп»;__________
Посвідчення № 00001179 від 26.Об.2019р. НПАОП 0.00-1,62-12 правила охорони прані пя
автомобільному транспорті, протокол № 199/4.11 - 1Е ПП «КРІОЛ»:__________________________
Посвідчення № 00000972 від 0 6 .0 6 .2 0 18р. І1ПА01І 0.00-1.80-18 правила охорони праці піп час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
протокол № 165/4.11-18. Г1П «Кріол»:__________________________________________________________
Посвідчення № 4512 від 2 3 .0 5 .2 0 17р.. НПАОП 0.00-1.71-13 правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями протокол № 487. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:
Посвідчення № 569 від 26.11.2019р.. НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час
експлуатації навантажувачів, протокол № 1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:________
Посвідчення № 00001405 від 18.07.2018р.. НПАОП 0.00-1.75-15 правила охорони ппаці під час
вантажно-розвантажувальних робіт, протокол № 218/4.11-18. ПП «К ріол »:_____________ ______

Посвідчення
№ 18346 від 03.12.2019п.. НПАОП 0.00-1.76-15 правила безпеки систем
газопостачання, протокол № 1471 ГОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:____________________
Посвідчення № 18434 віл 04.12.2019р.. НПАОП 0.00-1.81-18 правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, шо працює під тиском, протокол № 1475. ГОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд»:______________________________________________________________________________
Перевірка знань комісією Головного управління Держгіраці у Дніпропетровській області.
Степаненко В.І.. - начальник дільниці.__________________________________________
Посвідчення № 6871 від 12.07.2018р.. Законів України «Про охорону праці». «Про
загальнообов’язкове державне страхування», «П ро о б ’єкти підвищ еної небезпеки», протокол
№ 692 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:___________________________________________
Посвідчення № 9459 від 03.10.2019р.. Пожежна безпека, протокол № 19-103. ТОВ «Престиж»:
Посвідчення № 11234 від 25.10.2017р.. НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки____
праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А. З 2-2-2009). протокол № 1133
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:______________________________ ______________________ _
Посвідчення № 0 3 1 05196 від 05.06.2018р.. «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ
А .01.001-2014. протокол № 6534 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:_________________
Посвідчення № 4515 від 23.05.2018р.. НПАОП 0.00-1.71-13 правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями протокол № 487 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:
Посвідчення № 4483 від 22.05.2018р.. НПАОП 0.00-1.15-07 правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті, протокол № 480 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:___________
Посвідчення № 5438 від 21.05.2018р.. НПАОП 27.0-1.01-08 правила охорони праці у
металургійній промисловості, протокол № 475. ТОВ «Учбовий комбінат «Д ніпробуд»:_______
Посвідчення № 4846 від 18.05.2018р.. НПАОП 40.1-1.21-98 правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів: правила технічної експлуатації електроустановок споживачів електробезпека, група V. протокол № 469. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Посвідчення
№ 18338 від 03.12.2019р.. НПАОП 0.00-1.76-15 правила безпеки систем
газопостачання, протокол № 1471. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:____________________
Посвідчення № 18429 від 04.12.2019р.. НПАОП 0.00-1.81-18 правила охороии праці піл час
експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 1475. ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд»:______________________________________________________________________________
Посвідчення № 18775 від 11.1 2 .2 0 !9р.. НПАОП 2 8 .5 2 -і.З І-ІЗ правила охорони праці під час
зварювання металів, протокол № 1491. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:_______________
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській о б л а с т і.___
Якименко В.А. - виконавець робіт (диплом серія Ці-І № 113911 від 27.02.1974р.. виданий
Криворізьким гірничим технікумом):____________________________________________
Посвідчення № 6876 від 12.07.2018р.. Законів України «Про охорону праці». «Про
загальцообов язкове державне страхування». «П ро об'єкти підвищ еної небезпеки», протокол
№ 692 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:________________________________________________
НПАОП 27.1-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» (ио г ці.дченнн
.№12713 від 12.11.2018р.. протокол № 1288 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»):___________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
(посвідчення № 4509 від 23.05.2018р.. протокол № 487 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»):
НПАОП 0.00-1.15-17 «Правил охорони праці на висоті» (посвідчення № 4478 віл 22.05.2018р..
протокол № 480 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»):_____________________________________
Посвідчення
№ 18342 від 03.12.2019р.. НПАОП 0.00-1.76-15 правила безпеки систем
газопостачання, протокол № 1471. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:____________________
Посвідчення № 00002658 від 07.08.2019р.. НПАОП 0.00-1.81-18 правила охорони праці під
час експлуатації обладнання, що працює під тиском, протокол № 535/4.11-19. 1111 «Кріол»:
Посвідчення № 18779 від 11.12.2019р.. НПАОП 28.52-1.31-13 правила охорони праці під час
зварювання металів, протокол № 1491. ТОВ «Учбовий комбінат «Д ніпробуд»:_______________
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській о б л а с т і.____
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки,
У відповідності до вимог ст 15 Закону України «Про охорону ішаці» на підприємстві створена

служба з охорони праці наказ № 8 від 03.04.2006р. обов’язки з охорони праці покладені на
начальника віділу з охорони праці - Слащенко А.П.. переглянуто та затверджено:
положення про систему управління охороною праці на підприємстві наказом № 169 від
21.04.2020р..________________________________________________________________________________
положення про службу охорони праці наказом № 169 від 21.04.2020р.,_______________________
положення про розробку інструкцій з охорони праці наказом № 137 від 13.10.2015р.:__________
положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищ еної небезпеки на
підприємстві наказом № 169 від 2 1 ,04.2020р. _______________________________________________
положення про порядок забезпечення робітників підприємства спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту наказом № 169 від
21.04.2020р..______________________________________________________________________________ _
положення про медичний огляд робітників наказом № 5 від 18.02.2016р._____________________
наявністю служби охорони праці.
Робітники підприємства проходять 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». Робітники підприємства, які
задіяні на виконання робіт підвищ еної небезпеки, що декларується, мають відповідні професії,
а саме:
Кравець Р.В - монтаж ник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій (посвідчення №
9344 від 03.08.2012р.. протокол № 586/2 виданого ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»:_____
НПАОП 0.00-1.71-13 «П равила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
(посвідчення № 161769 від 17.03.2017р.. протокол № 20-17 К ТОВ СП «ТТН ДІЕКС».
продовжено комісією підприємства від 20.02.2020р., протокол № 84):_________________________
НПАОП 0.00-1.15-17 «Правил охорони праці на висоті» (посвідчення № 3821 від 15.05.2014р..
протокол № 349 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». продовжено комісією підприємства від
20.02.2020р.. протокол № 85):_______________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «П равила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,
(посвідчення № 3306 від 25.02.2019р.. протокол № 349 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд».
продовжено комісією підприємства від 20.02.2020р.. протокол № 86):_________________________
НПАОП 0.00-1.80-18 «П равила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (посвідчення № 8206 від
10.08.2018р., протокол № 853 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», продовжено комісією
підприємства від 13.11.2019р., протокол № 104):
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів:
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (посвідчення № 13093 від
08.12.2017р.. група III, ТОВ «Учбовий комбінат «Д ніпробуд):___ ____________________________
Гарань О.В. - електрогазозварник 3 розряду (посвідчення № 61 від 25.02.1991р. виданого
Нікопольським заводом феросплавів):_____________________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
(посвідчення № 14271 від 09.11.2017р., протокол №1189 ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд», продовжено комісією підприємства від 13.11,2019р., протокол № 105):______■
НПАОП 0.00-1.15-17 «Правил охорони праці на висоті» (посвідчення № 3815 від 15.05.2014р.,
протокол № 349 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», продовжено комісією підприємства від
20.02.2020р., протокол № 88):_______________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском» посвідчення № 1787 від 06.02.2019р.. протокол № 123 ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд», продовжено комісією підприємства від 20.02.2020р., протокол № 87:___________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (посвідчення № 13085 від
08.12.2017р., група III, ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»):______________________________
Горовенко Ю.Г. - маш иніст крана автомобільного (диплом № 003566 від 30.06. 1993р.
видане професіонально-технічного училища № 83, с. Капулівка, реєстраційний №
428);________________________________________________________________________________________
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з питань законодавчих актів з
охорони праці 31.10.2019р. протокол № 92:__________________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з правил від 06.02.2020р.
протокол № 64);___________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 правила охорони праці під час робіт на висоті (комісією підприємства
провели навчання та перевірку знань з правил від 30.10.2019р., протокол № 90);______________
НПАОП 0.00-1.80-18 правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (посвідчення № 13194 від 02.09.2019р..
протокол № 1040 ТОВ «УК «ДНІПРОБУД»);_________________________________________________
Інформація про інструкції з охорони праці: на підприємстві наказом № 18 від
04.01.2019р._____ переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам
згідно положення а саме: ОП.40-2019 - з надання перш ої медичної допомоги; ОП.01-2019 для електрогазозварника; ОП.03-2019 - для газорізальника; РП .48-2019 - для зберігання та
експлуатації балонів; ОП.04-2019 - для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій;_______________________________________________________________________________
Інформація про медичний огляд працівників: на підприємстві наказом № 415 від 08.11.2019р.
організовано періодичний медичний огляд робітників, заключний акт за результатами
періодичного медичного огляду працівників від 18 грудня 2019р.. Наказом № 430 від
05.10.2018р про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних та
наркологічних оглядів працівників. Наказом № 234 від 04.06.2018р. про проведення
психофізіологічних експертиз працівників для виконання робіт підвищ еної небезпеки та тих, що
потребують професійного добору.____________________________________________________________
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці: на підприємстві
постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці наказ № 321 від 02.09.2019р.
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних правил з охороні праці.. Наказ
№ 457 від 16.12.2019р.
про проведення повторного інструктажу з охорони праці на
підприємстві у 2020р. З працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці у
відповідності до вимог чинного законодавства: вступний інструктаж, первинний інструктаж,
повторний інструктаж, позаплановий інструктаж, цільовий інструктаж. Затверджені програми з
проведення вступного, первинного, повторного інструктажів, наказом № 320 від 02.03.2019р.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Експлуатаційна документація: Наказом № 170 від 21.04.2020 р. затверджено Перелік
робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підприємстві._______________________________
Під час виконання робіт, що декларуються, застосовуються: балони із зрідженим газом
(пропан-бутан). 2018 р.в.. Білорусь - 5 од.; балони із стисненим газом (аргон), 2016 р.в.,
Україна - 2 од.; балони із стисненим газом (двоокис вуглецю). 2016 р.в.. Україна - 2 од.; балони
із стисненим газом (кисень технічний), 2016 р.в., Україна - 2 од. інвертор зварювальний типу
ВДИ-250Р. 2019 р.в., Україна; інвертор зварювальний типу ВДИ-200, 2019 р.в., Україна;
інвертор зварювальний типу ВДИ-400, 2019 р.в., Україна; апарат зварю вальний типу КИ 002500У2, 2019 р.в., Україна; відбійний молоток, б/н, 2017 р.в., Німеччина; лазерний далекомір,
б/н. 2017 р.в., Німеччина; кутова ш ліфмаш инка типу МАКІТА 9565 СХР. б/н. 2018 р.в.. Китай
- 2 од.; кутова ш ліфмаш инка МАКІТА СА9020, б/н, 2019 р.в., Китай; дриль, б/н, 2018 р.в..
Китай; перфоратор, б/н. 2019 р.в., Китай; слюсарний інструмент. 2018 р.в. Україна; кран
стріловий автомобільний моделі КС-55727-С, 2019 р.в..
Республіка Білорусь; переносні
світильники, прожектори тощо; бітнозмішувач FORTE EW 1200, б/н, 2 0 19р.в., Китай.
На постачання газів технічних підприємством укладений договір № 015-08/19 від 28.08.2019 р.
з ТОВ «ВК ПРОМ ІНЬ»; договір № 23/15 від 27.09.2019р. ТОВ «ДІПІ ЕЙР ГАЗ»
У ТОВ «Нікопрогресбуд» ведуться необхідні журнали в т.ч. журнал обліку робіт по нарядах і
розпорядженнях;
журнал
обліку,
перевірки
та
випробування
електроінструменту.
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників тощо._________________
Результати перевірки і випробування електроінструменту, зварю вальних апаратів, відповідно
до п. 6.7.36 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», заносяться в
«Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів.
перетворювачів частоти та переносних світильників».________________________________________
Будівельні майданчики та виробничі дільниці, на яких підприємство виконує роботи
підвищ еної небезпеки, огороджені згідно ДСТУ Б В.2.8-43:2011 «Огородження інвентарні

будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт» і конструкція

захисних огорож задовольняє вимогам п. 6.2.1 і 6.2.8 НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів
безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А. 3.2-2-2009)._________
Результати випробування запобіжних поясів та страхувальних канатів заносяться в «Журнал
обліку та зберігання засобів захисту» відповідно п. 4.1.17 НПАОГІ 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті».___________________________________________
Результати огляду риштувань заносяться відповідальним виконавцем в «Журнал приймання та
огляду риштувань та помостів» відповідно п. 4.11.1.15 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті».
ТОВ «Нікопрогресбуд» виконує роботи, що декларуються відповідно до вимог технічної
документації, розроблений ПОР і ПВР.______________________________________________________
експлуатаційної документації,
Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників.____________________________________________________________________
Забезпечення засобами індивідуального захисту: працівники підприємства забезпечені
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно норм видачі спецодягу та
інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних норм: для
електрогазозварника - костюм брезентовий - 12 м.. черевики шкіряні - 12м., рукавиці
брезентові - 1 м.. рукавиці краги - їм., каска захисна - до зносу., щиток захистний - до зносу.,
окуляри захисні - до зносу, в зимку куртка бавовнянна - 36м.. брюки бавовнянні - 36м.______
для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - костюм бавовняний - 10
м„ черевики ш кіряні - 12 м.. рукавиці з налодонниками - 2 м.. каска захисна - до зносу., в
зимку куртка бавовнянна - 36 м., брюки бавовняні - 36 м.____________ ________________________,
для машиніста крана автомобільного - комбінезон бавовнянний - 12 м., черевики шкіряні - 12
м., жилет сигнальний - до зносу., рукавиці комбіновані - до зносу, каска захисна - до зносу, в
зимку куртка бавовнянна - 36 м.. брюки бавовняні - 36 м.____________________________________ .
Наказ № 168 від 21.04.2020р. про забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами
індивідуального захисту.____________________________________________________________________
Наказ № 167 від 21.04.2020р. про сворення комісії з приймання та перевірки засобів
індивідуального захисту.____________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,
Нормативно-правова матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення: наказом
№ 123 від 10.03.2020р. директора по підприємству затверджений реєстр нормативно-правових
актів з питань охорони
праці, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
охорони праці, навчально-методичне забезпечення - розроблені фахові білети з перевірки
знань._____________________________________________________________________________________ _
Постанова КМ У № 1107 від 26.10.2011р. « Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищ енної небезпеки»;
______________________________________________________ ._______
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92р. № 2695 XII. Закон України «Про внесення
змін до Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року.;____________________________
Закон України «Про о б ’єкт підвищ еної небезпеки»;__________________________________________
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт підвищ еної небезпеки;___________________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників;_______________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних
актів з охорони праці, що діють на підприємстві;___________________________________________
Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом М іністерства внутрішніх справ
України від 30.12.2014р. № 1417;___________________________________________________________
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІУ;______________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників;

НПАОП 40.1-1.21-98 П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;_________
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;_____________
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;_________________
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;
НПАОП 0.00-1.83-18 П равила охорони праці під час експлуатації навантажувачів;___________
НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;__________________________________
На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та
методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних
умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань.
Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, нормативно-правовими
актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою , учбовими програмами,
наглядними матеріалами тощ о._____________________________________________________________
На підприємстві наказом № 323 від 03.09.2019р. переглянуто та введено у дію положення
про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, наказом № 186 від
29.04.2019р. затвержені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці, наказом № 322 від 03.09.2019р. розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань
питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у
відповідності до вимог чинного законодавства: Вступний інструктаж; первинний інструктаж;
повторний інструктаж; позаплановий інструктаж; цільовий інструктаж, наказом № 319 від
02.09.2019р. затверджені програми з проведення вступного, первинного, повторного
інструктажів; наказом № 320 від 02.03.2019р. розроблені і введені в дію програми стажування
(дублювання) для працівників._______________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.М.Балагуш
(ініціали та прізвище)

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

Примітки:

Держпраці

2 0 ^€^9

р.

№

-

/ е Р _________..

1. Ф ізи чн а особа — підприємець своїм підписом надає згоду па обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вим ог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на
е ксплуатацію (застосування) маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичним и особами, які через свої
релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу держ авної
податкової служ би і маю ть відмітку в паспорті.

