
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДКОМПЛЕКТ-ДНІПРО»___________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.
49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Троїцька, будинок 15. офіс 27

місцезнаходження,
код ЄДРПОУ -  42389044, керівник -  директор Дуленко Олександр Вікторович. +380567854679. 
office.bkdnipro@gmail.com

код згідно з ЄДРПОУ, 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; 
територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.

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: Згідно додатку І до 
порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 на ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ- 
ДНІПРО» страхування не проводиться, так як Товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.08.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я, Дуленко Олександр Вікторович___________________________________________________
(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:
- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів. 
устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволі в 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин. 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки а саме: парові та водогрійні когли 
теплопродуктивністю понад 0.1 МВт.; вантажопідіймальні крани та машини.
- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

mailto:office.bkdnipro@gmail.com


номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
кількість робочих місць -  19, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

кількість робочих місць, у тому числі тих, 
виникнення травм -  16, 1 - адміністративна будівля, побутові приміщення.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
Офісні приміщення орендовані, договір оренди № ТР27/19 від 05.08.2019 року з ГОВ «НСК-33»

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
за адресою: 49000, Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Троїцька. 15. офіс 27.
Виробничих об’єктів: 1 виробнича база (орендована, договір оренди № 08/19-01 від 05.08.2019 
року з ТОВ «Український завод сталевих конструкцый» розташована за адресою: 51909. 
Дніпропетровська область, м. Кам^янське. провулок Баглійський. 1).

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Дуленко О.В.. заступник директора з охорони праці Сініностол Д.ГІ. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М. пройшли навчання в ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці v Запорізькій області згідно 
чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці. 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим 
у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Витяги з протоколів №01.08-19 ОГІ від 20.08.2019 р.. 6.05-20 БК-ДІІ ві;і 07.05.2020р.

Директор Дуленко О.В., заступник директора з охорони праці Сініностол Д.ГІ. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М. пройшли навчання в Ф()11 Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці v Запорізькін обласн і згідно 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» J ГП -!НС. 
ППБУ, ПОПРІП. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. IV група з електробезпеки до 1000 В.

Витяг з протоколу № 45.7/19 від 30.07.2019 р.. 7.05-20 БК-ДІІ від 05.05.2020р.

Директор Дуленко О.В.. заступник директора з охорони праці Сініностол Д.П. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Балтович В.В.пройшов навчання в ФОГ1 Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт»..

Витяг з протоколу №7.08 -19Г від 20.08.2019 р.. 8.05-20 БК-ДП від 05.05.2020р.

Директор Дуленко О.В.. заступник директора з охорони праці Сініпосгол Д.П. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Балтович В.В. пройшли навчання в ФОІІ Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві».

Витяг з протоколу №3.08-19Г від 19.08.2019 р.. 9.05-20 БК-ДП від 05.05.2020р.

Директор Дуленко О.В.. заступник директора з охорони праці Сіп і постол Д.П. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М. пройшли навчання в ФОГ1 Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у  Запорізькій області згідно 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Витяг з протоколу №4.08-19Г від 19.08.2019 р.. 3.05-20 БК-ДП від 05.05.2020р.

Директор Дуленко О.В., заступник директора з охорони праці Сініностол Д.П. та 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М. пройшли навчання в в ФОІ 1 Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно



НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
Витяг з протоколу №1.08-19Г від 19.08.2019 р„ 2.05-20 БК-ДП від 05.05.2020р.

Директор Дуленко О.В., заступник директора з охорони праці Сініностол Д.П. га 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М. пройшли навчання в ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці v Запорізькій області згідно 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском».

Витяг з протоколу №10.08-19 від 19.08.2019р.. 10.05-20 БК-ДП від 05.05.2020р.
Директор Дуленко О.В., заступник директора з охорони праці Сініностол Д.П. та 

начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М. пройшли навчання в ФОІІ Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кран[в. 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

Витяг з протоколу №11.02-20 БК-Д від 12.02.2020р.. 1.05-20 БК-ДП від 05.05.2020р.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних 
закладах.

Електрозварник Кринін В.Л. -  ТОВ ПНП «Коксохімтегіломонгаж» за професією 
електрозварник -  посвідчення зварника №163-ДН-58 від 22.07.2019р.. га електрозварник 
Мельник В.М. -  ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» за професією електрозварник 
посвідчення зварника №163-ДН-58 від 22.07.2019р. -  допущені до ручного дугового 
зварювання покритим електродом сталевих, н є с у ч іх  і огороджуючих конструкцій; 
вантажопідіймальних кранів; технологічного обладнання і технологічних трубопроводів: 
парових і водогрійних котлів; трубопроводів пари і гарячої води; систем газопостачання, 
посудин що працюють під тиском.

Газорізальник Балахадзе С.А. -  посвідчення №01432 від 05.09.2019 р. ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат Спектр» присвоєна професія -  газорізальник 4 розряду.

Протокол №168 від 05.09.2019 р.

Газорізальник -Ярмоленко I.A. -  посвідчення №6182 від 03.04.2017 р. - ГОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ДП ЗККК» присвоєна професія -  газорізальник 4 розряду.

Протокол №27-П від 03.04.2017 р.

Слюсар-ремонгник Соловйов О.В. -  ТОВ «УК СПЕКТР» посвідчення №0168 від 
09.02.2017р. четвертого розряду, слюсар-ремонтник Шаповалов В.А. -  ТОВ НВЦ «Професійна 
безпека» посвідчення №322-1-2017 від 20 квітня 2017 р. четвертого розряду.

Робітники: Галенін В.В. - посвідчення №01367 від 28.08.2017 p.. Страгієнко О.І. - 
посвідчення №01368 від 28.08.2017 р.. Рубан О.Ф. - посвідчення №01175 від 02.08.2017 p.. - 
закінчили курси в ТОВ «УК СПЕКТР» присвоєна кваліфікація верхолаз 6-го розряду.

Протокол №161 від 28.08.2017р. та №139 від 02.08.2017р.

Робітник: Шаповалов В.А. -  посвідчення №02060 від 12.04.2017р. TOB «І ІРОФ1-ЛАЙН» 
присвоєна кваліфікація -  машинист крану 3-го розряду.

Протокол №107 від 12.04.2017р.

Робітник: Грицаєнко В.Л. -  посвідчення №200 від 24.03.2015р. ПАТ «ДМК» допущений 
до експлуатації вантажопідйомних машин, які керуються з полу.

Протокол №37 від 24.03.2015р.

Робітники: Клемешов В.О. - посвідчення №890-07 від 05.07.2019 р.. Воробйов С.В. - 
посвідчення №830-04 від 05.07.2019 p.. Гулідов О.О. - посвідчення №890-07 в і/ 1 05.07.2019 p., 
Кікоть О.П. - посвідчення №830-06 від 05.07.2019 p.. - закінчили курси в ГОВ «Учбово-
курсовий комбінат» та допущені до виконання газонебезпечних робіт із застосуванням



газозахисної апаратури, в тому числі в газонебезпечних місцях.
Протокол №904 від 19.06.2019р.

Робітники: Кринін В.Л.. Мельник В.М., Балахадзе С.А.. Ярмоленко I.A. С'оловйов О.В.. 
Шаповалов В.А., Грицаєнко В.Л., Клемешов В.О., ГІетрикін С.В.. Гулідов О.О., Кікоть 0.1 !.. 
Белогуров Ю.А.. Воробьов С.В., Галенін В.В., Стратієнко 0.1.. Рубан О.Ф.. - пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства згідно питань з охорони праці, інструкцій з охорони 
праці в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №1/11 від 12.11.2019 р.

Робітники: Кринін В.Л., Мельник В.М., Балахадзе Є.А.. Ярмоленко ГА. Соловйов О.В.. 
Шаповалов В.A., Грицаєнко В.Л., Клемешов В.О., Петрикін С.В.. Г у л ід о в  О.О.. Кікоть 0 . 1Г . 
Белогуров Ю.А.. Воробьов С.В., Галенін В.В., Стратієнко О.1., Рубан О.Ф.. - пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» в обсязі виконуваних робіт. 

Протокол №2/11 від 14.11.2019р.

Робітники: Кринін В.Л., Мельник В.М., Балахадзе С.А.. Ярмоленко I.A. Соловйов О.В.. 
Шаповалов В.А., Грицаєнко В.Л., Клемешов В.О.. Петрикін С.В.. Гулідов О.О.. Кікогь 0.1 !.. 
Белогуров Ю.А.. Воробьов С.В.. Галенін В.В., Стратієнко О.І.. Рубан О.Ф.. - пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства згідно НГІАОІІ 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил пожежної безпеки України в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №3/11 від 18.11.2019 р.

Робітники: Кринін В.Л., Мельник В.М.. Балахадзе С.А., Ярмоленко I.A. Соловйов О.В.. 
Шаповалов В.A., Грицаєнко В.Л., Клемешов В.О.. Петрикін С.В.. Г у л ід о в  О.О.. Кікоть О.II.. 
Белогуров Ю.А.. Воробьов С.В., Галенін В.В., Стратієнко О.І.. Рубан О.Ф.. - пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в обсязі викону ваних робіт.

Протокол №4/11 від 20.11.2019 р.

Робітники: Кринін В.Л., Мельник В.М., Балахадзе С.А., Ярмоленко I.A. Соловйов О.В.. 
Шаповалов В.А., Грицаєнко В.Л.. Клемешов В.О.. Петрикін С.В.. Г у л ід о в  О.О.. Кікоть ОТІ.. 
Белогуров Ю.А., Воробьов С.В.. Галенін В.В., Стратієнко О.1.. Рубан О.Ф.. - ііройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментами та пристроями» в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №5/11 від 22.11.2019р.

Робітники: Кринін В.Л., Мельник В.М.. Балахадзе С.А., Ярмоленко I.A. Соловйов О .В.. 
Шаповалов В.А., Грицаєнко В.Л., Клемешов В.О.. Петрикін С.В.. Гулідов О.О.. Кікогь 0.1 !.. 
Белогуров Ю.А.. Воробьов С.В.. Галенін В.В., Стратієнко О.І.. Рубан О.Ф., - пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №7/11 від 26.11.2019р.

Робітники: Тодика С.В., Мельник В.М.. Клочков С.М., Журавльов 11.1 !.. Соловйов О.В.. 
Шаповалов В.А., Клемешов В.О., Петрикін C.B.. Г у л ід о в  P.O.. Кікоть ОТІ.. Бєлогуров Ю.А.. 
Воробьов С.В., Галенін В.В.. Стратієнко О.І., Рубан О.Ф.. Шаповалов В.А. - пройшли навчання 
та перевірку знань в комісії підприємства НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в обсязі виконуваних 
робіт.
Протокол №8/11 від 26.11.2019р.
Наказ №1 від 21 серпня 2019 р. Про перегляд служби охорони праці та призначення особи, 
відповідальної за охорону праці -  заступника директора з охорони праці Сініпостола Д.П.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони



праці та промислової безпеки;

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НГІАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», наказом № 5 від 25.08.2019 р. на підприємстві ТОВ "БУДКОМПЛНКТ-Д1 1ІІІРО" 
створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії_____ -  директор Дуленко О.В.
Члени комісії______ -  заступник директора з охорони праці Сініпостол Д.П;

-  начальник ремонтно-будівельної дільниці Самовол В.М.

На підприємстві ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" у відповідності до вимог ст. 20 
Закону України «Про охорону праці» наказом № 6 ОП від 25.08.2019 р. створена служба 
охорони праці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на заступника 
директора з охорони праці Сініпостола Д.П.

Наказом №15 від 21.08.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на 
висоті понад 1,3 метра та верхолазних робіт призначено начальника ре м о н г н о -б у; іі вел ь н ої 
дільниці Самовола В.М.

Наказом №17 від 21.08.2019 р. відповідальною особою за безпечне ведення 
газополум’яних робіт призначено начальника ремонтно-будівельної дільниці Самовола В.М.

Наказом №18 від 21.08.2019 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію га 
обслуговування обладнання, що працює під тиском призначено начальника ремонтно-
будівельної дільниці Самовола В.М.____________________________

наявністю служби охорони праці.

На підприємстві ООО "БУДКОМПЛЕКТ-ДНІПРО", наказом № 4 від 21.08.2019 р. 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:

- № 1 інструкція для відповідального працівника за безпечне проведення робіт з 
переміщення вантажів кранами;

- № 2 інструкція для працівника, відповідального за утримання в справному стані 
вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв:

- № 3 інструкція для працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв;

- № 4 інструкція для стропальника;
- № 5 інструкція для арматурника;
- № 6 інструкція для бетоняра;
- № 7 інструкція для електрозварника ручного зварювання;
- № 8 інструкція для газозварника;
- № 9 інструкція для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій:
- № 10 інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті:
- № 11 інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля;
- № 12 інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля:
- № 13 інструкція з охорони праці для електромонтажника кабельних мереж;
- № 14 інструкція з охорони праці для електромонтажника по освітленню та 

освітлювальних мереж;
- № 15 інструкція з охорони праці при налагодженні і експлуатації електрообладнання та 

електроустановок напругою до 1000В;
- № 16 інструкція з охорони праці при монтажі електричних силових та освітлювальних

мереж;
- № 17 інструкція для монтажника зовнішніх трубопроводів (газу, води, каналізації):
- № 18 інструкція для покрівельника;
- № 19 інструкція для підсобного робітника;
- № 20 інструкція для гідроізолювальника;
- № 21 інструкція для монтажника внутрішніх санітарно-технічних систем і



устаткування;
- № 22 інструкція з охорони праці при експлуатації запобіжних поясів та страхувальних 

канатів;
- № 23 інструкція про заходи пожежної безпеки на будівельних майданчиках;
- № 24 інструкція для всіх працівників підприємства «Надання першої допомоги 

потерпілому»;
- № 25 інструкція для всіх працівників підприємства «Вимоги безпеки в аварійних 

ситуаціях»;
- № 26 інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті, лісах, риштованні, 

сходах і драбинах;
- № 27 інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом, ручними 

електричними машинами та переносними електричними світильниками;
- № 28 інструкція з охорони праці при роботі з персональним комп'ютером та 

оргтехнікою;
- № 29 інструкція про заходи пожежної безпеки в побутових приміщеннях;
-№ 3 0  інструкція про заходи пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт;
- № 31 інструкція про заходи пожежної безпеки на складах;
- № 32 інструкція про заходи пожежної безпеки в виробничих приміщеннях;
- № 33 інструкція з електробезпеки (для працівників, що мають 1 г р у п у  з електробезпеки, 

які застосовують в робочому процесі електроприлади побутового призначеніія га оргтехніку):
- № 34 інструкція з охорони праці при експлуатації газового пальника низькою т и с к у . 

що працює на пропан-бутану;
- № 35 інструкція з охорони праці для слюсаря по збірці металевих конструкцій;
- № 36 інструкція з охорони праці для монтажника будівельного;
- № 37 інструкція з охорони праці для ізолювальника з термоізоляції:
- № 38 інструкція з охорони праці для слюсаря-ремон гника;
- № 39 інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка;
- № 40 інструкція з охорони праці для газорізальника;
- № 41 інструкція з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
- № 42 інструкція з охорони праці при експлуатації апаратів і судин під тиском;

Тексти інструкції є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції 
по формі і змісту відповідають вимогам НПАОГІ 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 
підприємстві, затверджений директором підприємства:

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з пожежної та техногенної безпеки.
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
-Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
-Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
-Журнал обліку робіт по нарядам-допускам га розпорядженням.
-Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація (акти випробування 
поясів).

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- проведенням навчання і перевірки знань комісією підприємства з питань охорони

праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповіли у 

кваліфікацію.
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях, ознайомленням з 

експлуатаційною документацією, стажуванням.________________________  ______________



У відповідності до Наказ Міністерства соціальної політики № 1804 від 29.11.2018р. «Про 
затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоровя при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці» працівники ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ- 
ДНІПРО». які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: каски 
будівельні, щитки захисні, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, респіратор 
газопилезахисний. окуляри захисні, спецвзуттям. Засоби індивідуальною захисту відповідають 
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою 
КМУ №761 від 27.08.2008 р. Під час роботи використовуються: кутова шліфувальна машина 1
шт.. перфоратор -  1 шт.. трансформатор зварювальний ТДМ-140 -  1 шт.. газоаналізатор_1 шт..
балони -  пропан -  2 шт.. балони аргон -  1 шт.. пальник "Донмет" 247 2 шт.. редуктор 
балонний БПО-5-4 -  2 шт.. різак газокисневий Р 1 — 2 шт.. респіратори 2 ні г., монтажні гюяса 
1ПЛ-К2 -  4 шт.. лебідка електрична ЛМ-5 інв № 675. 2009р.Україна; Лебідка електромонтажна 
Н\У 3200Т-МАХ . 2012 р.в.. Україна; зачіп тросовий -  4 шт.. затискач "Жюмар" 2 шт.. '‘Скіф"
-  2 шт.. карабін сталевий "Яепаег"' -  4 шт.. несучий і страхувальний канат 2 піт., стрем'я 4 
шт.. страхувальна петля “ГІрусик” -  2 шт.. каски захисні “Універсал" будівельні 3 шт.. набір 
слюсарного інструменту -  3 комплекти, лебідки -  3 шт.

Випробування монтажних поясів -  акт випробування № 1 від 08.05.2020р..
Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «ДШІ ІРОІІРОМСІНТЕЗ» 

(договір поставки № 14-20 від 30.05.2020р.. дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки 
№ 300.12.15 терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022. №1168.13.30 
терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018. №10.17.30 терміном дії з 07.09.201 7 до 07.09.2022).

засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення:

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
Закон України «Про охорону праці».
Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки».

Постанова КМУ №207 від 03.03.2020р. «Про внесення змін до Порядку видачи дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 
і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України ві/і  07 
лютого 2018 р. №48).

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАОП 0.00-1.17-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями.
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт.
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-4.,12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з_питань__охорони праці

підприємства.
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 

актів, що діють на підприємстві.
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони

експлуатаційної документації.

праці працівників.



НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт па висоті.
Наказ Міністерства соціальної політики № 62 від 19.01.2018р. «Про затвердження 

правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання.

Наказ Міністерства соціальної політики № 1804 від 29.11.2018р. «Про затверджеі 111 я 
Мінімальних вимог безпеки і охорони здоровя при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці».

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском».
______ Підприємство має комплект СНиГІ, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащенний інформаційними 
стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, 
куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства. 
графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, ви конання заходів з 
поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах. 
наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу 
(ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявнісгі бібліотечний фонд, який включає 
законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та 
охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні 
видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 18 від 21.08.2019 року заступник 
директора з охорони праці Сініпостол Д.П. призначено відповідальною особою за організацію 
роботи кабінету охорони праці.

Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. 
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 19 від 21.08.2019 року 
заступник директора з охорони праці Сініпостол Д.П. призначений відповідальною особою за 
актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію 
з охорони праці та навчально-методичного забезпечення.

навчально-методичного забезпечення)

О.В. Дуленко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці /Л  _  2 0 р.
№ • У '* '# . / л

Примітки: 1. Фізична особа— підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних 
з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт 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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