
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ГРУПА»_________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50102 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 9 «Б» код згідно з ЄДРПОУ 
33969317 Директор Абальмас Олександр М иколайович (067)6273012

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

email :todorova.tanya@ mail.ru______________________________________________________________________
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;

Роботи виконуються згідно договорів підряду на території Дніпропетровській 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 ^Договір страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не
укладався_______________________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _Добровільний аудит з
охорони праці не проводився_____________________________________________________________ ______

(дата проведення аудиту)

Я, Абальмас Олександр М иколайович_____________ __________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах. Коллекторах, замкнутому
просторі;________________________________________________________________________________________

(найменування виду робіт

- зварювльні роботи;
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- технічний огляд машин, механізмів, устаткування підвищенної небезпеки: гірничошахтного
устаткування та устаткування для видобутку, траспортування, дроблення, сортування та збагачення

mailto:todorova.tanya@mail.ru


корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у гірничоруднім промисловості, та на
експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищенної безпеки;

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устаткування підвищенної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки;

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
- газополум'яні роботи

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

Кількість робочих місць- 16. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
YL________________________________________________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Роботи виконуються на об'єкті замовника;_______________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Будівель і споруд - дві адміністративні будівлі._______________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Кількість виробничих об'єктів - 3 дільніці.__________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Абальмас Олександр М иколайович -  директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА 
ГРУПА» пройшов навчання з загальних питань з охорони праці, «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07'). «Правил охорони праці дід час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80- 
18), «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює під тиском»(НПАОП 0.00- 
1.81- 18) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань комісією Криворізького гірничопромислового 
управління Держпраці. відповідні протоколи №7/26-1 від 15.07.20.. №  1/72 від 22.01.20.. №  6/140 від
27.06.2018 року. № 10/55-К від 17.10.2018 року.

Положешний Андрій Вікторович -  головний інженер ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ГРУПА» 
пройшов навчання з загальних питань з охорони праці. «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання (НПАОП 0.00- 
1.80-18). «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» ( 
НПАОП 0.00 -  1.81 -  18) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань комісією Криворізького 
гірничопромислового управління Держпраці. відповідні протоколи №7/26-1 від 15.07.20 р., № 1/72 від 
22.01.20 р.. № 6/140 від 27.06.2018 р.. № 10/55-К від 17.10.2018 року.

Дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки контролює 
начальник в іт іл у  охорони праці - Івашов Ю рій Іванович, який пройшов навчання з загальних 
питань з охорони праці. «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00- 
1.15-07), «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв, і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18), « Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском»

(НПАОП 0.00-1.81-18) в ТОВ «НКЦ «М оноліт» та перевірку знань комісією Криворізького 
гірничопромислового управління Держпраці, відповідні протоколи № 1/77 від 22.01.2020 р.. № 1/72 
від 22.01.2020 р., №  6/140 від 27.06.2018 р.. № 10/55 від 17.10.2018 року.та інженер з охорони праці

Забеліна Катерина Ю ріївна. яка пройшла навчання з загальних питань з охорони праці, «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті»______( НПАОП 0.00-1.15-07), « Правил охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18), «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що



працює під тиском»( НПАОП 0.00- 1.81-18) в ТОВ «НКЦ «Моноліт», та перевірку знань комісією 
Криворізького гірничопромислового управління Держпраці, відповідні протоколи № 5/50 від 16.05.18 
p.: № 5/57 від 16.05.18 p.: № 6/140 від 17.06.18 p.; № 10/55 від 17.10.18 року.

Наказом по підприємству від 03.01.2020 року №2 призначені відповідальні особи за безпечне 
виконання робіт підвищеної небезпеки, наказом від 03.01.2020 року №3 призначені відповідальні 
особи за безпечне ведення робіт вантажопідіймальними кранами, наказом від 03.01.2020 року №4 
призначені відповідальні за організацію та безпечне виконання робіт на висоті, та наказом №6 від 
03.01.2020 р. відповідальних за безпечну дію посудин, що працюють під тиском:

- начальник дільниці Стадник О.В.
- начальник дільниці Фомін Є.Ю.
- начальник дільниці Кравцов О.М..

які пройшли навчання з загальних питань з охорони праці. «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07). «Правил будови і безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.80-18) « Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку 
знань комісією Криворізького гірничопромислового управління Д ерж праці. відповідні 
п р о т о к о л и  № 5/26 від 07.05.2019 р..№ 5/37 від 07.05.2019 p.. № 7/20 від 04.07.2018 p.: №  10/106 від 
24.10.2018 р.:№ 10/55 від 17.10.2018 р.:№7/8 від 04 07.2018 p.: № 1/77 від 22.01.20 p.: №  1/72 від
22.01.2020 року.__________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.

Наказом по підприємству від 17.12.2019 року № 167 введені в дію інструкції з охорони праці, а саме:

- інструкція №1 з охорони праці для всіх працівників підприємства (загальні вимоги безпеки):
- інструкція №2 з охорони праці при виконанні робіт на висоті:
- інструкція №3з охорони праці для слюсаря чергового та з ремонту устаткування;
- інструкція №  4 з охорони праці для електрогазозварника, електрозварника ручного 

зварювання, газозварника, і газорізальника;
- інструкція №7 з охорони праці для слюсаря-ремонтника;
- інструкція №8 з охорони праці для стропальників, які обслуговують вантажопідіймальні 

крани;
- інструкція №  9 з охорони праці при роботі у замкнутому просторі;
- інструкція №  11 з охорони праці для машиністів кранів;

Наказом по підприємству від 03.01.2020 року №10 створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці, у відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з охорони праці, до складу якої входять - Голова комісії: директор підприємства -  
Абальмас Олександр Миколайович; члени комісії: головний інженер -  Положешний Андрій 
Вікторович, начальник відділу охорони праці - Івашов Юрій Іванович, інженер з охорони праці -  
Забеліна Катерина Ю ріївна. Пернаровський Ігор Ярославович -  голова цехового комітету 
профсоюзу.

Розроблено «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
у ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ГРУПА», затверджене наказом директора № 167 від
17.12.2019 року . також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці. Під час прийняття на роботу та періодично, працівникам проводяться інструктажі з 
питань охорони праці с записами в Ж урналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

В наявності експлуатаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки, працівники 
забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі спеціального одягу, спеціального взуття та



інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості (захисні каски.
захисні окуляри, респіратори, рукавиці та запобіжні пояси, які один раз на 6 місяців проходять 
випробування в спеціальній лабораторії ТОВ «ПРОМСПЕЦБУД». яка має дозвільний характер і ми 
маємо з ними договір на проведення випробувань, та записом про проходження випробувань в 
спеціальний журнал обліку засобів індивідуального захисту), затверджених Наказом Державного 
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 серпня 2008 р. 
№184. які введені в дію на підприємстві наказом від 01.02.2019 р. №  22.

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці, 
в тому числі: «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правила охорони 
праці під час робіт з інструментами та пристроями». «Правилами охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». « Правилами 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». « Правил охорони праці під 
час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів».
« Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів». « Правила охорони праці при 
ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії».
(інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 

індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.М. Абальмас
(ініціали та прізвище)

журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
2СЬ£ф. №(^С

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає зг о іу  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 
державшої податкової служби і мають відмітку в паспорті. у?  ̂ ^
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