
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРОЮЖСТРОЙ- П.Г.С.»_________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000,місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 12._____________

місцезнаходження,
______________________код СДРПОУ 43052586_______________________

код згідно з ЄДРПОУ,
__________________директор Бажан Олександр Миколайович_______________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
______________ (073) 004 63 06, dn20str.19@gmail.com________________

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 Дніпропетровської області
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 ПРАТ СК «АЛЬЯНС»_______________________________________

(найменування страхової компанії,
1 рік, №55211 від 03.04.2020 р._____________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_______________________________ 27.05.2020______________________

(дата проведення аудиту)

Я, Синицин Олександр Сергійович_________________________________________
(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, 
устатковання підвищеної небезпеки: роботи в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); земляні роботи, що 
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій; роботи верхолазні; зберігання балонів із стисненим, 
зрідженим газом (кисень технічний, пропан-бутан); зварювальні роботи; 
зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних
частин; 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
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дата виготовлення, країна походження, які виконуються, та/або

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 
кількість робочих місць: 9, в тому числі тих, на яких існує підвищений 

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
ризик виникнення травм: 6______________________________________________

виникнення травм
________________кількість будівель і споруд (приміщень),_______________

будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1 
(виробнича база за адресою: Дніпро, Шевченківський район, вулиця
Володимира Мономаха, будинок 12 (підвальне приміщення) ._________________

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

Інші відомості Директор ТОВ____ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ-П.Г.С.» Синицин О.С.
пройшов перевірку знань Загального курсу з ОП комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області 
(витяг з протоколу № 139-2020 від 13.03.2020 р.) після проходження
навчання у TOB «НВК «В.ЕКТОР».___________________________________________

Наказом № 10 від 01.03.2020 р. створено комісію з перевірки знань з
питань охорони праці у працівників підприємства.________________________

Голова комісії - директор Синицин О.С., як керівник підприємства і 
голова комісії з перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві, майстер будівельних та монтажних робіт Ткаченко В. В., 
виконроб Грачов М.О., як члени комісії з питань охорони праці на 
підприємстві, пройшли перевірку знань Загального курсу з ОП, НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 45.2-7.02-
12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, 
промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», комісією, створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області 
(витяг з протоколу № 139-2020 від 13.03.2020 р.) після проходження
навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».___________________________________________

Голова комісії - директор Синицин О.С., як керівник підприємства і 
голова комісії з перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві, майстер будівельних та монтажних робіт Ткаченко В.В., 
виконроб Грачов М.О., як члени комісії з питань охорони праці на 
підприємстві, пройшли перевірку знань НПАОП 2 8.52-1.31-13 «Правила 
охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» комісією, 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській 
області (витяг з протоколу № 140-2020 від 03.04.2020 р.) після
проходження навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР»._______________________________
_____Голова комісії - директор Синицин P.C. (IV група з електробезпеки
до 1000 В) та члени комісії: майстер будівельних та монтажних робіт 
Ткаченко В.В. (IV група з електробезпеки до 1000 В), виконроб Грачов 
М.О. (IV група з електробезпеки до 1000 В), які пройшли перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у



Київській області (витяги з протоколів № 71-2020 від 13.03.2020 р.; №
4 9 від 17.03.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».
____Наказом № 11 від 01.03.2020 р. призначено відповідальними за
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства 
та пожежну безпеку й за виконання зварювальних робіт - майстра 
будівельних та монтажних робіт Ткаченко В.В. (IV група з електробезпеки 
до 1000 В), у разі його відсутності обов'язки покладаються на виконроба 
Грачова М.О. (IV група з електробезпеки до 1000 В), які пройшли 
навчання з вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки 
в Україні» комісією, (витяги з протоколів № 71-2020 від 13.03.2020 р.; 
№ 49 від 17.03.2020 р.)та НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці 
під час зварювання металів» (витяг з протоколу № 140-2020 від
03.04.2020 р.) комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у
ТОВ «НВК «ВЕКТОР»._____________________________________________________ _
_____Наказом № 13 від 01.03.2020 р. призначено відповідальних за
безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра, за роботи 
верхолазні - майстра будівельних та монтажних робіт Ткаченко В.В., у 
разі його відсутності обов'язки покладаються на виконроба Грачова М.О., 
які пройшли перевірку знань 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», комісією створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області 
(витяг протокол № 139-2020 від 13.03.2020 р.) після проходження 
навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».
____Наказом № 13 від 01.03.2020 р. призначено відповідального за
газополумяні роботи та зберігання балонів із стисненим, зрідженим 
газом(кисень, пропан-бутан) - майстра будівельних та монтажних робіт 
Ткаченко В.В, у разі його відсутності обов'язки покладаються на 
виконроба Грачова М.О., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила безпеки систем газопостачання», 
комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області (витяг протокол № 139-2020 від 13.03.2020 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».

Наказом № 13 від 01.03.2020 р. призначено відповідального за роботи 
в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому___ просторі____(ємностях,____боксах,____топках,
трубопроводах)- виконроба Грачова М.О., у разі його відсутності 
обов'язки покладаються на майстра будівельних та монтажних робіт 
Ткаченко В. В, які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.71- 
13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; 
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією, 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській 
області (витяги з протоколів № 139-2020 від 13.03.2020 р.; № 49 від
17.03.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».__________
______Наказом № 13' від 01.03.2020 р. призначено відповідального за
роботи зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх 
аварійних частин - майстра будівельних та монтажних робіт Ткаченко В.В, 
у разі його відсутності обов'язки покладаються на виконроба Грачова 
М.О., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 45.2-7.02-12



ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці,
промислова безпека у будівництві» (витяг з протоколу № 139-20 від
13.03.2020 р.) та НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» комісією, створеною на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з 
протоколу № 140-2020 від 03.04.2020 р.) після проходження навчання у 
ТОВ «НВК «ВЕКТОР».________________________________________________

Наказом № 13 від 01.03.2020 р. призначено відповідального за земляні 
роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій - виконроба Грачова М.О., у разі його відсутності 
обов'язки покладаються на майстра будівельних та монтажних робіт 
Ткаченко В. В, які пройшли перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А. 3.2- 
2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова 
безпека у будівництві» комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області (витяг протокол № 139-20 від
13.03.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».__________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 1 від 01.03.2020 р. реорганізовано службу 
з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на директора
(на умовах сумісництва)_________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. 
Наказом № 8 від 01.03.2020 р. затверджений перелік інструкцій з охорони 
праці, що діють на підприємстві, в т.ч. затверджені інструкції з 
охорони праці: № 1 вступний інструктаж; № 2 про заходи пожежної 
безпеки; № 3 по наданню першої медичної допомоги при нещасних випадках 
або захворюваннях, № 4 з електробезпеки; № 5 для газозварника; № 6 під 
час безпечного виконання газополум'яних робіт; № 7 з безпечного 
зберігання та експлуатації балонів з газами № 8 під час експлуатації 
електрообладнання, № 9 при виконанні робіт верхолазних, № 10 при 
застосуванні драбин, риштувань, помостів, запобіжних поясів і 
страхувальних канатів, № 11 для електрозварника, № 10 під час 
електрозварювальних робіт, № 12 для верхолаза, № 13 під час робіт в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах), № 14 під 
час виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри 
або в зоні розташування підземних комунікацій, № 15 для монтажника з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, № 16 для машиніста 
екскаватора, №18 під час безпечного виконання робіт зі зведення, 
монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин у
ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ - П.Г.С.».__________________________________________
____Робітники, які виконують зварювальні роботи: електрозварники
Понетайкін М. ( III група з електробезпеки до 1000 В), Сношенко Є.П. 
(III група з електробезпеки до 1000 В), пройшли перевірку знань НПАОП
40.1-1.21-98____«Правила___ безпечної___ експлуатації____електроустановок
споживачів», НПАОП 4 0.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № СЮ-31 від
02.09.2019 р.) після проходження навчання у ПП «Союздорбуд»; НАПБ
А.01.001-2014_____«Правила пожежної безпеки в Україні», комісією,
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській 
області (витяг з протоколу № 48 від 17.03.2020 р.) після проходження
навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР.____________________________________________
_____Робітники, які виконують роботи верхолазні: монтажник з монтажу
сталевих та залізобетонних конструкцій Борисов А.О. й Жуков В.Ф.



пройшли перевірку знань і умінь безпечного виконання верхолазних робіт
з використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією з 
безпечного виконання робіт відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з 
протоколу № 81-312-20 від 27.03.2020 р.) після проходження навчання у
ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека».__________________________________________

Робітники підприємства, що виконуть роботи верхолазні, пройшли 
перевірку знань, умінь і навичок з професії «верхолаз» та встановлено 
кваліфікацію 5-го розряду Єгоров А. О. після проходження навчання у ТОВ 
«НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 421 від 03.04.2020 р.).
____Робітники, які виконують газополумяні роботи та роботи зі
зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом: газозварники Мамаєв 
Ю.А., Сюр В.М., пройшли перевірку знань відповідно до вимог НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Київській області (витяг протоколу № 81-277-20 від
20.03.2020 р.; № 43-П від 20.03.2020 р.), після проходження навчання у 
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».
______Робітники, які виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях,
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах: газозварники Мамаєв Ю.А., Сюр
В.М. пройшли перевірку знань і умінь на допуск з безпечних методів і 
прийомів виконання робіт в газовому господарстві відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00- 
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-247-20 
від 06.03.2020 р.), після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека».

Робітники, які виконують земляні роботи, що виконуються на глибині 
понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій: 
електрозварники Понетайкін М.Д., Сношенко Є.П. пройшли перевірку знань 
відповідно до вимог НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у 
будівництві» комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області (витяг протокол № 81-82-20 від
31.01.2020 р.), після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека».

Робітники підприємства, що виконують зварювальні роботи пройшли 
перевірку знань, умінь і навичок з професії «елекотрозварник» та 
встановлено кваліфікацію 4-го розряду Понетайкін М.Д., • після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу 
№ 703 від 13.12.2018 р.).
____Робітники підприємства, які виконують зварювальні роботи: Сношенко
Є.П. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності до 
Правил Атестації зварників НПАОП 0.00-1.16-96 допущений атестаційною 
комісією до ручного дугового зварювання стикових та кутових з'єднань 
несучих та огороджувальних металоконструкцій, металоконструкцій 
технологічного обладнання, посудин, що працюють під тиском, 
технологічних трубопроводів та присвоєна кваліфікація зварника 5-го 
розряду (копія Посвідчення зварника № МК10-2-31-18 від 30.05.19-2018 
р.) після проходження атестації зварників у УП ВАТ «МПСТМ», м.
Миколаїв.______________________________________________________
____Робітники підприємства, що виконують газополумяні роботи: пройшли
перевірку знань, умінь і навичок з професії «газозварник» та
встановлено кваліфікацію 5-го розряду Сюр В.М., після проходження



навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 850 від
23.08.2018 р.).
____Робітники підприємства, що виконують газополумяні роботи: Мамаєв
Ю.А. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності до 
Правил Атестації зварників НПАОП 0.00-1.16-96 допущений атестаційною 
комісією до газового зварювання трубопроводів пари та гарячої води, 
парові та водогрійні котли, посудин, що працюють під тиском в усіх 
просторових положеннях зварного шва, крім вертикального зверху-вниз із
сталей групи ДООІ___ та присвоєна кваліфікація зварника 5-го розряду
(копія Посвідчення зварника № ДО-58/588-311 МК від 20.07.2018 р.), 
після проходження атестації зварників у ТОВ «Учбово-Технічний Центр», 
м. Маріуполь.

Робітники підприємства, що виконують роботи зі зведення, монтажу і 
демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин пройшли 
перевірку знань, умінь і навичок з професії «монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонних конструкцій» та встановлено кваліфікацію 5- 
го розряду Борисов А. О. й Жуков В.Ф, після проходження навчання у ТОВ 
«НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 552 від 26.04.2019 р.).
_____Робітники підприємства, які виконують земляні роботи, що
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій___ пройшли перевірку знань, умінь і навичок з професії
«машиніст екскаватора» та встановлено кваліфікацію 5-го розряду 
Понетайкін М.Д., Сношенко Є.П., після проходження навчання у ТОВ «НКЦ» 
Будмашоснова» (копія посвідчення № 107-15-16 від 18.07.2016 р.; копія 
посвідчення № 108-16-16 від 17.05.2016 р.).

Для виконання земляних робіт використовується екскаватор гусенечний 
марки СГСВ 535-140, реєстр. №71818АА, 2013 р.в., країна походження - 
Англія (договір № 32 від 17.02.2020 р. про надання оренди екскаватора з 
ТОВ «БТТМ», м. Київ).

Робітники підприємства щороку 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». На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: 
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з 
відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 
інструктажів.

Зведення, монтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин 
виконується згідно вимог ДБН 3.2-2-2016 «Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві», ДЕН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного 
виробництва» та проектно-технологічної документації, НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00- 
1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт».

Газополум’яні роботи передбачено виконувати відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-
1.81-18 «Правила .охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні», НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».

Для забезпечення безпечного виконання газополум'яних робіт, 
проводиться огляд, випробування на герметичність, та міцність 
устаткування для газополум’яної обробки металів. Рукави для
газополум'яних робіт пройшли випробування на герметичність.



Оформлюються відповідні записи в журналах випробувань. Працівники, які
виконують газополум'яні роботи ознайомлені під підпис з вимогами 
Інструкції для газозварника, газорізальника.

ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ-П.Г.С.» має спеціально обладнані металеві 
ящики, у яких на будівельних майданчиках на відкритому повітрі 
зберігаються газові балони. Вони зберігаються з навернутими ковпаками, 
захищені навісом від опадів та сонячних променів. Порожні балони 
зберігаються окремо від наповнених. Ящики зачиняються на замок. На 
об'єктах замовником надаються балони з стисненим газом, які 
зберігаються в окремих вентильованих приміщеннях в ящиках змонтованих
із металевого дроту та перекриті листовим металом.

ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ- П.Г.С» перелік газів (договір № 07/ПСТ від
28.12.2019 р. укладений з ТОВ «Сервісна компанія «ШЕВРОН» на поставку
балонів з газами (кисень технічний, пропан-бутан) .______________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Відповідно до п. 1.6. НПАОП 0.00-1.15-07 у ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ -
П.Г.С»____ розроблений і затверджений наказом перелік робіт верхолазних,
які виконуються за нарядами-допусками. Роботи, не передбачені цим 
переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким надано право 
видачі нарядів (розпоряджень).
____На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна
документація на все обладнання, прилади та засоби індивідуального 
захисту, які використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної 
небезпеки.______________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:____________

огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм);
- зварювальний щиток із захисним світлофільтром (Україна);
- захисні каски інв. №№ 8-14, 2019 р. виготовлення (Україна);
- драбини, інв. № 1-3, грудня 2019 р. виготовлення (Україна);
- стропи інвентарні, червня 2019 р.в. (Україна) - 2 од.;

індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та 
позиціонування на робочому місці ЗПЛ-K-EN, вересня 2019 р. виготовлення 
(Україна) - 2 од.

протигаз ГП-7, виробник OZON, 2019р. виготовлення, Росія - 4 од.; - 
- протигаз ППФ-95 OZON, 2019 р. виготовлення, Росія - 2 од.; 

протигаз ПШ-1, виробник OZON- 2 од.;
респіратор РПГ-67 АІ, виробник OZON, 2019 р. виготовлення. Росія -

6 од. ;
переносний газоаналізатор ЗОНД-1, інв. № 0135, 2019 р .виготовлення, 

Україна - 3 од.;
газоаналізатор MSA «ALTAIR Pro», інв. №110, 2019р. Виготовлення, 

США - 3 од.;
редуктор пропановий БПО-5-Ю ДМ, грудня 2019 р.в, Україна - 1 од.; 
редуктор кисневий одноступеневий для газополум'яного обладнання 

БКО-50ДМ, вересня 2019 р. в., Україна - 1 од;
редуктор пропановий БПО-5-Ю ДМ, грудня 2019 р.в, Україна - 1 од.; 
редуктор кисневий одноступеневий для газополум'яного обладнання 

БКО-50ДМ, вересня 2019 р. в., Україна - 1 од;
газовий різак Р1 Донмет 142, липня 2019 р.в., Україна- 1 од.; 
трансформатор зварювальний СТШ-250 У2, листопада 2019 р. 

виготовлення (Україна);
балон із зрідженим газом (пропан-бутан) типу 3-50-2,5-К ДСТУ 3245-

95, 2013 р. виготовлення (Україна);



балон із стисненим газом (кисень технічний) типу 40-150 ГОСТ 949-
73, 2013 р. виготовлення (Україна)______________________________________

Наказом № 22 від 01.03.2020 р. створено комісію з перевірки, 
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно- 
технічної документації.
____У підприємстві ведеться Журнал обліку та зберігання засобів
захисту.__________________________________________________________

ТОВ____ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ-П. Г . С. »____ забезпечено____ нормативно-правовою
документацію, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які
декларуються, в т.ч.:__________________________________________________

Закон України «Про охорони праці»;__________________________________
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 

на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);______

НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;_________
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»;___________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони

праці»;______________________________________________________________
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем

нормативних актів з 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»;____

0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»;

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями»;____

НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт»;
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

обладнання, що працює під тиском»;
НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки

праці._______ Охорона_______праці,_______ промислова_______безпека_______у
будівництві»;_________________________________________________

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»;_________________________________________________________

НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
«Правила улаштування електроустановок»;_____________________________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;____
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».____________
Матеріально-технічна база ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ-П.Г .С.» відповідає

вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання
робіт, які декларуються:

Роботи зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд,
зміцнення їх аварійних частин виконуються за допомогою: відбійні
молотки Дніпро-М ПЕ-4020БМ, зав. №№ 90921,90922 виробництва Україна,
рік виготовлення 2019; шліфмашина кутова Дніпро-М МШК-1900Р , зав. №
14009, виробництва Україна, рік виготовлення 2019; шліфмашина кутова



Дніпро-М МШК-1250Р, зав. № 0922997, виробництва Україна, рік
виготовлення 2019; Фен промисловий Дніпро-М ФП-203, зав. № 0020353689,
виробництва Україна, рік виготовлення 2019; Дриль-шуруповерт мережевий
Dnipro-M TD-60, зав. № 65354813, виробництва Україна, рік виготовлення
2019 р.

У ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ-П.Г.С.» є кабінет охорони праці оснащений:
комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів,
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними
актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою,
навчальними програмами, необхідними для проведення навчання,
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового

, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

//
[•ДНІПРОЮЖСТРОЙ-П.Г.С.*!
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О.С. Синицин_____
(ініціали та прізвище)

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

____  2 0 с&О р . N _________________________.

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.
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