
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНОВАЦІЙНІ
БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"_________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Україна, 50083, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Тереіценка, 
будинок 25А; код згідно з СДРПОУ 43124697; Наливайко Олександр Іванович; 
+ 3 8 0 6 7 5 3 9 4 4 2 9 ; _________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
PPIBT@UKR.NET___________________________________________________________________

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На території України__________ ________  _____  ________  __________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно п.14 ст. 7 Закону 
України «Про страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може . 
бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не

(найменування страхової компанії,
проводиться, так як ПП «ІБТ» не має об’єктів підвищеної небезпеки.___________________

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 12.08.2020______
(дата проведення аудиту)

Я, Наливайко Олександр Іванович___________________________________________
(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.
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Маркшейдерські роботи.
Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом.
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

-  обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у 
потенційно вибухонебезпечному середовищі;

-  вантажопідіймальні крани та машини, підйомники.
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів._________________________

(найменування виду робіт

Підйомники: підйомник автомобільний гідравлічний ВС-18-01РГ, 2003 р.в., країна-
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

виробник Україна -1  од. __________________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 10, у тому числі тих,__________________________________________
в ідп ов ідн ого  дозвол у , кількість р обочи х  м ісць, у  т ом у  числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 6; будівель
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень): приміщення для розміщення офісу -  2 (одне знаходиться за 
адресою: 50083, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Тереіценка, 
будинок 25А; договір оренди приміщення № 01/26 від 26.07.2019; друге знаходиться за 
адресою: 50053, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця П’ятихатська, 38х; 
договір оренди приміщення № 2/19 від 30.07.2019), місце стоянки транспортних засобів за 
адресою: 50053, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця П’ятихатська, 38х;

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

виробничих об'єктів — на об’єктах замовників__________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості головний інженер Чиркунов Ю.Р. -  відповідальний за організацію
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

роботи з охорони праці, інженер з охорони праці Валько Сергій Олександрович -  
відповідальний за дотримання вимог промислової безпеки та охорони праці, також 
виконує функції служби охорони праці (наказ від 06.03.2020 № 3-оп), начальник дільниці 
Єршов О.В. та маркшейдер Сидоренко П.В. - відповідальні за безпечне виконання робіт 
підвищеної небезпеки, начальник дільниці Сршов О.В. - відповідальний за безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними машинами, а також за утримання у справному 
стані та безпечну експлуатацію підйомників (наказ від 16.07.2020 № 30-оп), головний 
інженер Чнркунов Юрій Романович - відповідальний за нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією підйомників (наказ від 16.07.2020 № 31-он)_______________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Голова та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, особи, відповідальні 
за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та за безпечне проведення робіт



підйомниками, за утримання у справному стані та безнечну експлуатацію підйомників, 
за нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомників, а також особи, які 
мають призначатися їх заміщати, пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці та пожежної безпеки, а саме:

- директор Наливайко О.І., головний інженер Чиркунов Ю.Р., інженер з охорони праці 
Валько С.О. та начальник дільниці Єршов О.В. пройшли перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області із загального курсу з охорони 
праці, законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки праці в 
галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, управління 
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (НПАОП 0.00-4.12-05), навчання 
в ТОВ ”ОНН ’’РЕГІОН БУД" (протокол № 73 від 06.03.2020):

- маркшейдер Сидоренко П.В. пройшов перевірку знань комісією ПП «ІБТ» із загального 
курсу з охорони праці, законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, 
безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (НПАОП 0.00-4.12- 
05), навчання в ПП «ІБТ» (протокол № 06.08-20/1 від 06.08.2020);

-  головний інженер Чиркунов Ю.Р., інженер з охорони праці Валько С.О. та начальник 
дільниці Єршов О.В. пройшли перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області з Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), навчання в ТОВ «ОНЦ «РЕГІОН БУД» (протокол № 59 
від 03.03.2020);

-  головний інженер Чиркунов Ю.Р., інженер з охорони праці Валько С.О. та начальник 
дільниці Єршов О.В. пройшли перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області з Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), навчання в ТОВ «ОНЦ «РЕГІОН БУД» (протокол 
№ 62 від 04.03.2020);

-  головний інженер Чиркунов Ю.Р., інженер з охорони праці Валько С.О. та начальник 
дільниці Єршов О.В. пройшли перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області з Системи стандартів безпеки праці. Охорони праці і 
промислової безпеки у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2009), навчання в 
ТОВ «ОНЦ «РЕГІОН БУД» (протокол № 74 від 10.03.2020);

-  директор Наливайко О.І., головний інженер Чиркунов Ю.Р., інженер з охорони праці 
Валько С.О. та начальник дільниці Єршов О.В. пройшли перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області з Правил безпеки під час 
розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом (НПАОП
0.00-1.77-16), навчання в ТОВ «ОНЦ «РЕГІОН БУД» (протокол № 75 від 10.03.2020);

- маркшейдер Сидоренко П.В. пройшов перевірку знань комісією ПП «ІБТ» з Правил 
безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних коналин підземним 
способом (НПАОП 0.00-1.77-16), навчання в ПП «ІБТ» (протокол № 13.08-20/2 від
13.08.2020);

-  головний інженер Чиркунов Ю.Р., інженер з охорони праці Валько С.О. та начальник 
дільниці Єршов О.В. пройшли перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області з Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), навчання в ГОВ «ОНЦ 
«РЕГІОН БУД» (протокол № 60 від 03.03.2020);

- головний інженер Чиркунов Ю.Р., інженер з охорони праці Валько С.О. та начальник 
дільниці Єршов О.В. пройшли перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області з Правил охорони праці нід час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18), навчання в ТОВ «ОНЦ «РЕГІОН БУД» (протокол № 63 від
04.03.2020);



-  головний інженер Чиркунов Ю.Р., інженер з охорони праці Валько С.О. та начальник 
дільниці Єршов О.В. пройшли перевірку знань комісією Управління Держпраці у 
Кіровоградській області з Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) 
та Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 
(НПАОП 0.00-5.11-85), навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» (протокол № 417 
від 17.03.2020);

- директор Наливайко Q.I. (IV гр. до 1000В), головний інженер Чиркунов Ю.Р. (IV гр. до і 
вище 1000В), інженер з охорони праці Валько С.О. (IV гр. до 1000В) та начальник 
дільниці Єршов О.В. (IV гр. до 1000В) пройшли перевірку знань комісією Управління 
Держпраці у Кіровоградській області з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки в Україні, Правил 
улаштування електроустановок, законодавчих актів, виробничих інструкцій, навчання 
в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» (протокол №371 від 13.03.2020);

- директор Наливайко Q.I. (IV гр. до 1000В), головний інженер Чиркунов Ю.Р. (IV гр. до і 
вище 1000В), інженер з охорони праці Валько С.О. (IV гр. до 1000В) та начальник 
дільниці Єршов О.В. (IV гр. до 1000В) пройшли перевірку знань комісією ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат» за участю у складі комісії голови комісії -  начальника Управління 
Державної інспекції енергетичного нагляду України у Кіровоградській області - з 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, законодавчих актів, 
виробничих інструкцій, навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» (протокол № 372 
від 13.03.2020);

- директор Наливайко О.І., головний інженер Чиркунов Ю.Р., інженер з охорони праці 
Валько С.О. та начальник дільниці Єршов О.В. пройшли навчання та перевірку знань з 
питань пожежної безпеки комісією ПП «КРІОЛ» (протокол № 164 від 27.03.2020), 

та інші.

Маркшейдер Сидоренко П.В. закінчив Державну гірничу академію України за 
спеціальністю «Маркшейдерська справа» та отримав кваліфікацію гірничого інженера- 
маркшейдера (диплом КГ № 900802 від 06.06.1995).

Робітники мають відповідні документи щодо присвоєння кваліфікації робітничих 
професій, вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці, пожежної безпеки, а саме:
-  Оглодін 1.В. пройшов навчання в ПЗ "ЦПОН" за професією машиніст автовишки та 

автогідропідіймача (свідоцтво № 333-20-01, протокол № 333 від 14.08.2020), допущений 
до керування та обслуговування автовишки та автогідронідіймача (посвідчення № 
333-20-01-1, протокол № 333 від 14.08.2020); має посвідчення водія КВЕ 359429 від 
27.09.2019, дійсне до 27.09.2049; має II групу з електробезпеки;

-  Ватаг О.Ю. пройшов навчання в ПЗ «ЦПОН» за професією монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонних конструкцій (свідоцтво № 465-19-01, протокол № 465 від 
01.08.2019); пройшов навчання в ЦППРК №1 за професією слюсар черговий та з 
ремонту устаткування (посвідчення № 80, протокол № 17/14 від 01.07.2014); має право 
виконувати роботи з робочої платформи підйомника (посвідчення № 10.08-20/1, 
протокол № 10.08-20 від 10.08.2020), має II групу з електробезпеки;

-  зазначені працівники підприємства, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» та «Положенням про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженим наказом від
24.09.2019 №110 гіо Підприємству, навчені і пройшли перевірку знань нормативно- 
правових актів з охорони праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних 
правил, в обсязі виконуваної ними роботи, в комісії по перевірці знань з питань 
охорони праці підприємства (протоколи від 06.08.2020 № 06.08-20, від 10.08.2020 № 
10.08-20 та № 10.08-20/1, від 13.08.2020 № 13.08-20 та 13.08-20/1, від 17.08.2020 № 17.08-
20 та 17.08-20/1),



¥  -  та інші.

Наказом від 06.03.2020 № 3-оп виконання функцій служби охорони праці покладено на 
інженера з охорони праці Валько С.О.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом від 15.07.2020 № 29-оп в ПП «ІБТ» створено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці у складі:

• голова комісії: головний інженер Чиркунов Ю.Р.;
• члени комісії:

-  начальник дільниці Єршов О.В.,
-  інженер з охорони праці Валько С.О.

Наказом директора підприємства від 12.04.2020 № 10-оп затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці за посадами, професіями та видами робіт, інструкція з 
пожежної безпеки тощо:

- ОТ № 1 Інструкція з охорони праці головного інженера;
- ОТ № 6 Інструкція з охорони праці водія;
- ОТ № 8 Інструкція з охорони праці слюсаря-ремонтника;
- ОТ № 11 Інструкція з охорони праці монтажника с монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій;
- ОТ № 13 Інструкція з охорони праці з пожежної безпеки;
- ОТ № 15 Інструкція з охорони праці начальника дільниці;
- ОТ № 16 Інструкція з охорони праці підсобного робітника;
- ОТ № 17 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з застосуванням 

запобіжних поясів;
- ОТ № 18 Інструкція з охорони праці нри зберіганні та експлуатації балонів;
- ОТ № 19 Інструкція з охорони праці для машиніста автовишки та 

автогідропідіймача;
- ОТ № 20 Інструкція з охорони праці для працівників, що виконують верхолазні 

роботи;
- ОТ № 21 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- ОТ № 22 Інструкція з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт;
- ОТ № 23 Інструкція з охорони праці під час експлуатації ручних електричних 

машин і електроінструмента;
- ОТ № 24 Інструкція з виконання маркшейдерських робіт.
- ПБ № 15 Інструкція з пожежної безпеки для працівників підприємства;
- Інструкція про надання першої (домедичної) допомоги для працівників 

підприємства;
- та інші.

Інструкції з охорони праці періодично переглядаються у встановлений 
законодавством строк (не рідше 1 разу на 3 роки).

Інструкції з охорони праці розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»._________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності затверджені та введені в дію наказом по підприємству від 12.04.2020 
№10-оп:

- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про комісію з питань охорони праці;
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань

охорони праці;



- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці;

- Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки;

- Положення про організацію попереднього і періодичного медичного огляду 
працівників.

В наявності журнали:
- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- реєстрації нарядів-допусків;
- реєстрації актів-допусків;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, 

та інші.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників 

ПП «ІБТ»;
- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на 

робочих місцях;
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт підвищеної 

небезпеки та за безпечне проведення робіт підйомниками, за утримання у справному 
стані та безпечну експлуатацію підйомників, за нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією підйомників, а також осіб, що будуть заміщати відповідальних в разі їх 
відсутності на період відсутності;

- проходженням працівниками медичних оглядів при працевлаштуванні та 
періодичних медичних оглядів у відповідності зі ст. 17 Закону України «Про охорону 
праці» та згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій», затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

Для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ГІП «ІБТ» забезпечено 
необхідним устаткованням, обладнанням, інструментами, машинами та механізмами, що 
знаходяться у задовільному стані, та на які мається в наявності експлуатаційна 
документація (паспорти, керівництва з експлуатації тощо), які мають використовуватися 
за призначенням, та які проходять огляд, випробування та/або перевірку у термін, 
встановлений законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці 
та промислової безпеки. Електрообладнанню своєчасно проводяться електричні 
випробування, газополум’яному устаткованню періодично проводяться випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників, на 
підприємствах, що мають у своєму складі відповідні випробувальні лабораторії та 
документи дозвільного характеру.

В наявності: дрилі, перфоратори, кутові шліфмашини, нівелір, теодоліт, тахеометр, 
лампи ЛБВК, слюсарно-монтажний інструмент, підйомник автомобільний гідравлічний 
ВС-18-01РГ, 2003 р.в., зав. № 1120, країна-виробник -  Україна, на базі автомобілю ГАЗ 
3307, 2003р.в„ реєстраційний номер АЕ4395РЕ, номер шасі 21408/5301 (свідоцтво про 
реєстрацію транспортного засобу СХС 410166, орендований згідно нотаріально 
оформленого договору оренди автомобіля від 14.08.2020, укладеного між Чиркуновим 
Ю.Р. та підприємством; місце стоянки транспортного засобу за адресою: 50053, 
Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця П’ятихатська, 38х, дата останнього
технічного огляду 22.07.2020) тощо.



Нівелір, теодоліт та тахеометр мають заводську повірку, а також їм раз иа рік 
проводиться повірка в ДП «Кривбасстандартметрологія».

За потреби, для виконання земляних робіт за допомогою машин і механізмів 
передбачено використання техніки та устаткованнн відповідного навантаження, які 
будуть надаватися замовниками згідно з договорами підряду, або іншими підприємствами 
згідно з договорами про надання послуг, що мають відповідні документи дозвільного 
характеру на експлуатацію цих машин, механізмів. Зазначені договори планується 
укладати з такими підприємствами за місцем виконання робіт.

Балони з газом, які експлуатуються підприємством при виконанні газонолум’яиих 
робіт, планується зберігати на об’єктах замовників у спеціально обладнаних для цього 
спорудах. Підприємство експлуатує балони з обмінного фонду, які купує у суб’єктів 
господарювання, які мають відповідні дозволи на випробування, ремонт, огляд, 
заповнення, спорожнення (злив) балонів, за договорами і за потребою. Відповідні договори 
укладаються та плануються укладатися з такими суб’єктами господарювання за місцем 
виконання робіт, а саме: TQB "ІВФ "РЕМТЕХГАЗ" (декларація 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, 
зареєстрована в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області 08.07.2020 
за № 562.20.12), фізична особа-підприємець Решотка Сергій Павлович (дозвіл №0296.20.12, 
що діє з 19.02.2020 до 19.02.2020) тощо.

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», 
керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові 313, що 
наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та орієнтовним переліком робіт, які 
вимагають застосування відповідних 313, що наведені у додатку 3 до цих Мінімальних 
вимог, працівники ПП «ІБТ», які виконують роботи з підвищеною небезпекою та 
експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, забезпечені: 
окулярами захисними, касками захисними, рукавицями захисними, поясами запобіжними 
лямковими зі стропами до них, які періодично проходять випробування в ПП «ІБТ» (акт 
випробування від 22.07.2020 № 22/07-20), протигазами шланговими тину ПШ-1, лампами 
ЛБВК та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту 
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту,
затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008.__________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

ПП «ІБТ» забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт підвищеної небезпеки. В наявності матеріально-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти України, 
накази директора ПП «ІБТ», журнали, положення, інструкції з охорони праці, Програма 
вступного інструктажу з питань охорони праці та Перелік питань первинного 
інструктажу з питань охорони праці для працівників ПП «ІБТ», та інша документація з 
охорони праці, які відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці). На 
підприємстві розроблені та затверджені програми навчання з питань охорони праці, 
розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони праці.

В наявності, крім інших, такі законодавчі та норматнвно-правові акти з питань 
охорони праці та промислової безпеки:

1. Закон України «Про охорону праці» зі змінами га доповненнями.
2. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107.

3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від
17.04.2019 № 337.

4. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці



підприємства».
5. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і

перевірки знань з питань охорони праці».
6. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
7. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
8. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
9. НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці.
10. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.
11. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників.
12. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником 

нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».
13. НПАОП 27.0-4.03-19 Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання 

робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо- 
збагачувальних комбінатах.

14. НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та 
нерудних корисних копалин підземним способом.

15. НПАОН 74.2-5.01-85 Інструкція з виконання маркшейдерських робіт.
16. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
17. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів».
18. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).
19. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені 

наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258.
20. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахиених засобів».
21. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
22. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями.
23. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
24. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 

робіт.
25. НПАОГІ 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском.
26. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
27. НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт.
28. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві (ДБЩ».
29. НПАОП 28.0-1.35-14 «Правила охорони праці під час газоелектричного, 

контактного, кисневого та плазмового різання металів».
30. НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
31. Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою 

КМУ №761 від 27.08.2008.
32. ДСТУ 7238:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту 

працюючих. Загальні вимоги та класифікація».
33. ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального 

захисту. Загальні вимоги та класифікація».
34. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій,

затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007.



Законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці та промислової 
безпеки регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

В ПІТ «ІБТ є куточок охорони праці, оснащений основною документацією з охорони
праці.

19 серпня 2020р.

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

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.".




