
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БАЛІВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».місцезнаходження: 52012. Дніпропетровська обл.. 

Дніпровський район, село Партизанське, вулиця Заводська, будинок 25,код СДРПОУ-37865555,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник -директорПухаєв Едуард Віталійович,тел. +38050 481 41 68; e.puhaev@gmail.com
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______

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є объектом підвищеної небезпеки.______________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________
___________________________________26серпня 2020 р.___________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Пухаєв Едуард Віталійович__________________________________________________________
(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 під
вищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання пі
двищеної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 

комунікацій.
- 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 експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

На підприємстві працюють 16 осіб, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик ви
никнення травм -  5 осіб.__________________ _________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративно-виробничі, складські приміщення розташовані за адресою: Дніпропетровська 
область. Дніпровський район, село Партизанське, вулиця Заводська, будинок 25 (у відповідності 
до договору оренди нежитлового приміщення №01/11-1 від 01.11.2011 р. (додаткова угода
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№01/11-1 від 31.12.2019 p.). укладеного із ПрАТ «Будіндустрія»).Виконання робіт підвищеної 
небезпекивиконується на об’єктах замовників згідно укладених договорів.____________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом №5/ОП від 12.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на будіве
льних об’єктах згідно у м о в  договорів підряду, а також за безпеку праці при виконанні робіт під
вищеної небезпеки на висоті призначено виконавця робіт Решеткова С.В.
Наказом №5/ОП від 12.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне переміщення вантажів ван
тажопідіймальними пристроями призначено виконавця робіт Решеткова С.В.
Наказом №6/ОП від 12.08.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства, 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, пожежну безпеку підприємства, 
своєчасне обслуговування та проведення планово-попереджувальних ремонтів електрообладнан
ня призначено виконроба Решеткова С.В.
Наказом №7/ОП від 12.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання будівельно- 
монтажних робіт на об’єктах будівництва (земляні, зварювальні, газополум’яні роботи, зведення, 
монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин) з видачою наряд-допусків 
призначено начальника дільниці Порожняк М.І.

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 
№4/ОП від 12.08.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі: Голова комісії -  директор Пухаєв Е.В. Члени комісії -  головний інженер 
Мєсропов М.К.. начальник дільниці Порожняк М.І.. виконроб Решетков С.В -  пройшли навчання 
та перевірку знань:
Директор Пухаєв Е.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Голов
ного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів та нормативно-правових 
актів з охорони праці в обсязі загального курсу «Охорони праці». Посвідчення №07311 від
24.09.2018 р .
Головний інженер Мєсропов М.К. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів та нормати
вно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу «Охорони праці». Протокол №212-2 
від 25.11.2019 р. Посвідчення №07985.
Начальник дільниці Порожняк М.І. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів та нормати
вно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу «Охорони праці». Протокол №170 
від 23.08.2018 р. Посвідчення №06115.
Виконроб Решетков С.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу «Охорони праці». Протокол №201 від
01.11.2019 р. Посвідчення №07389.
Директор Пухаєв Е.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Голов
ного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №154 від 03.08.2018 р. Посвідчення 
№05533.
Головний інженер Мєсропов М.К. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №198 від 21.10.2019 р. 
Посвідчення №07205.
Начальник дільниці Порожняк М.І. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №154 від 03.08.2018 р. 
Посвідчення №05535.
Виконроб Решетков С.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Прави
ла охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №198 від 21.10.2019 р. Посвід- 
чення №07206.
Директор Пухаєв Е.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Голов
ного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила
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охорони праці на автомобільному транспорті». Протокол №158 від 08.08.2018 р. Посвідчення
№05670.
Головний інженер Мєсропов М.К. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.62- 
12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». Протокол №195 від 15.10.2019 р. По
свідчення №07011.
Начальник дільниці Порожняк М.І. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.62- 
12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». Протокол №158 від 08.08.2018 р. По
свідчення №05672.
Виконроб Решетков С.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.62-12 «Прави
ла охорони праці на автомобільному транспорті». Протокол №195 від 15.10.2019 р. Посвідчення 
№07010.
Директор Пухаєв Е.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Голов
ного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол №188 від
06.09.2018 р. Посвідчення №06724.
Головний інженер Мєсропов М.К. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81- 
18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол 
№197 від 18.10.2019 р. Посвідчення №07121.
Начальник дільниці Порожняк М.І. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81- 
18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол 
№188 від 06.09.2018 р. Посвідчення №06726.
Виконроб Решетков С.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Прави
ла охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол №197 від
18.10.2019 р. Посвідчення №07122.
Директор Пухаєв Е.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Голов- 
ного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, 3 група з 
електробезпеки до 1000 В. Посвідчення №06984 від 12.09.2018 р.
Головний інженер Мєсропов М.К. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, 
ППБУ, 4 група з електробезпеки до 1000 В. Посвідчення №07580 від 14.11.2019 р.
Начальник дільниці Порожняк М.І.пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, 
ППБУ, 4 група з електробезпеки до 1000 В. Посвідчення №06986 від 12.09.2018 р.
Виконроб Решетков С.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, 4 
група з електробезпеки до 1000 В. Посвідчення №07581 від 14.11.2019 р.
Директор Пухаєв Е.В.. головний інженер Мєсропов М.К., начальник дільниці Порожняк М.І., ви
конроб Решетков С.В. пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «УК Спектр» з питань поже
жної безпеки. Протокол №205 від 31.08.2018 p., посвідчення №03036727; протокол №047 від
20.09.2018 p., посвідчення №03038263; протокол №205 від 31.08.2018 р„ посвідчення №03036729; 
протокол №047 від 20.09.2019 p.. посвідчення №03038264.
Директор Пухаєв Е.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Голов
ного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відло
ві иного обладнання». Протокол №181 від 03.09.2018 р. Посвідчення №06501.
Головний інженер Мєсропов М.К. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80- 
18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних при
строїв і відповідного обладнання». Протокол №196 від 16.10.2019 р. Посвідчення №07057. 
Начальник дільниці Порожняк М.І. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-
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строїв і ві лпові дного обладнання». Протокол №181 від 03.09.2018 р. Посвідчення №065031. 
Виконроб Решетков С.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Прави
ла охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і від- 
повілного обладнання». Протокол №196 від 16.10.2019 р. Посвідчення №07058.
Директор Пухаєв Е.В.. головний інженер Мєсропов М.К., начальник дільниці Порожняк М.І.. ви
конроб Решетков С.В. пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «Центр цивільного захисту» 
за програмою підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях. Протокол №41/152, №41/153,
№41/165. №41/154 від 08.07.2020 р.
Головний інженер Мєсропов М.К. пройшов навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП 
Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
згідно «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» 
(ДБШ НПАОП 45.2-7.02.12. П ро то к о л  №57/08-20 ОПБ від 20.08.2020 р.
Начальник дільниці Порожняк М.І. пройшов навчання в Навчальному центрі з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згі дно «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будів
ництві» (ДЕН) НПАОП 45.2-7.02.12. Посвідчення №166.02/20 від 19.02.2020 р.
Виконроб Решетков С.В. пройшов навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН) 
НПАОП 45.2-7.02.12. Посвідчення №167.02/20 від 19.02.2020 р.
Головний інженер Мєсропов М.К., начальник дільниці Порожняк М.І., виконроб Решетков С.В. 
пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5 20:2018 «Газопостачання». Протокол 
№63/08-20 ПБСГ від 21.08.2020 р._________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №1/ОП від 10.08.2020 р. функції служби охорони праці 
на підприємстві покладаються на головного інженера Мєсропова М.К.______________________ _

наявністю служби охорони праці,

Машиніст екскаватора Ракоєд В.В. -  Професійно-технічне училище №17 смт. Братське Микола
ївської обл. за професією -  машиніст екскаваторів одноковшових 4 розряду. Атестат №2286 від 
17.07.1983 р.
Машиніст екскаватора Ракоєд В.В. -  посвідчення тракториста машиніста Серія ЕВ №038196 ви
дане ДІСГ в Миколаївські області від 13.08.2013 р. Атестат №2286 від 17.07.1983 р. 
Електрогазозварник Денисенко Б.В. -  Професійно-технічне училище №13 м. Дніпропетровська за 
кваліфікацією -  електрогазозварник. Атестат №3969 від 18.07.1978 р.
Стропальник Догадайло О.О. -  ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» 
за професією -  стропальник. Посвідчення №113903 від 13.01.2020 р.
Бетоняр Козар О.С. -  Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. за курсом: Спеціа
льне навчання персоналу з безпечного виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів за НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті». Посвідчення №249/08-20 від 20.08.2020 р.
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Ткаченко Г.В. -  Навчальний 
центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. за курсом: Спеціальне навчання персоналу з безпечно
го виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів за НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Посвідчення №250/08- 
20 від 20.08.2020 р. .
Машиніст екскаватора Ракоєд В.В., електрогазозварник Денисенко Б.В., стропальник Догадайло 
О.О. бетоняр Козар О.С., монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Ткаченко 
Г.В. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно- 
правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі викону
ваних робіт по професіям. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті». «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівницт
ві» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02.12. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроу



становок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил по
жежної безпеки, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопі
діймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці 
на автомобільному транспорті». Протокол №1 від 24.08.2020 р.

На підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом 
№2/ОП від 10.08.2020 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці;
- Положення з питань навчання з охорони праці на підприємстві;
- Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взут

тям та іншими засобами індивідуального захисту.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціо

нування системи охорони праці на підприємстві, наказом №2/ОП від 10.08.2020 р. переглянуто, 
затверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.

Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та інші. 
На підприємстві затверджені, введені в дію та доведені під підпис посадові інструкції директора, 
головного інженера, начальника дільниці, виконроба. Затверджений перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, які виконуються на підприємстві.
На підприємстві ТОВ «БАЛІВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», наказом №3/ОП від 10.08.2020 
р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами 
робіт:

- Інструкція з ОП для арматурника.
- Інструкція з ОП для бетоняра.
- Інструкція з ОП для газозварника та газорізальника.
- Інструкція з ОП для ізолювальника (термоізоляції та гідроізоляції).
- Інструкція з ОП для машиніста автомобільного крана.
- Інструкція з ОП для монтажника зовнішніх та внутрішніх трубопроводів.
- Інструкція з ОП для монтажника санітарно-технічних систем.
- Інструкція з ОП для монтажника систем вентиляції та кондиціонування.
- Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті.
- Інструкція з ОП для стропальників вантажопідіймальних кранів.
- Інструкція з ОП для штукатура-муляра ремонтно-будівельної дільниці.
- Інструкція з ОП для екскаваторника.
- Інструкція з ОП для електрозварника ручного зварювання.
- Інструкція з ОП для електромонтерів, які працюють в електроустановках напругою до 1000 

В.
- Інструкція з ОП при експлуатації, зберіганню та транспортуванню балонів.
- Інструкція з ОП по наданню першої допомоги потерпілих при ураженні електричним стру

мом.
- Інструкція з ОП при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.
- Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних 

засобів.
- Інструкція з ОП при роботі на риштуваннях та драбинах.
- Інструкція з ОП при монтажі бетонних та залізобетонних конструкцій.
- Інструкція з ОП при роботі з піскоструйною установкою.
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- Інструкція з ОП при роботі з електроінструментом.
- Загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки (будівництво).
- Положення з безпечної організації та веденню робіт з підвищеною небезпекою.

Тексти інструкцій е стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по фор
мі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці»._____________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викорис
товується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуа
тації тощо)._________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності наступне облад- 
нання:випрямляч дуговий інверторний ВДИ-350, 2018 р. в.. Україна, різак для ручної кисневої рі
зки типу Р1 «Донмет» 142, 2020 р. в., Україна, редуктор балонний одноступеневий для газопо- 
лум’яного обладнання пропановий типу БПО-5ДМ, 2020 р. в.. Україна, редуктор балонний одно- 
ступеневий для газополум’яного обладнання кисневий типу БКО-5РДМ. 2020 р. в., Україна, пояс 
запобіжний безлямковий ПБ. 2020 р. в.. Україна -  3 одиниці, строп 3,0/6000, вантажопідіймальні
стю 3.0 т., 2019 р. в.. Україна, строп 3.0/3000, вантажопідіймальністю 3,0 т., 2019 р. в., Україна, 
строп 4,25/1500, вантажопідіймальністю 4.25 т.. 2020 р. в., Україна, відбійний молоток ТЕ 1000- 
AVR/TE 1500-AYR, Німеччина, відрізна машина DCH 300, 2009 р. в., Польща, кутова шліфува
льна машина Bosch PWS, Німеччина, балони кисневі -  3 один., балони з пропан-бутаном -  2 
один., риштування будівельні, екскаватор-навантажувач JCB ЗСХ SITEMASTER, зав. 
№JCB3CX4TAK2824763, реєстр. №32148ВС, 2019 р. в. Англія (Свідоцтво про реєстрацію маши
ни Серія ЕЕ №219907), слюсарно-монтажний інструмент, бетонозмішувач.У відповідності до ви
мог НПАОП 0.00-1.15-07, ТОСТ 12.4.089 обладнання та пристосування, які використовуються під 
час виконання робіт на висоті пройшли перевірку та випробування статичним та динамічним на
вантаженням комісією підприємства та допущені до експлуатації -  акт №1 від 07.08.2020 р.
У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при ви
користанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та «Положення про 
порядок забезпечення робітників ТОВ «БАЛІВСБКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (наказ №2/ОП від
10.08.2020 p.). працівники підприємства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забез
печені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуа
льного захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та 
проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповід
но до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 50 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість нормативно- 
правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону праці», 
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосу
вання) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Ка
бінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпе- 
ки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 40.1-1.21-98 «Пра
вила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації еле
ктроустановок споживачів».НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання ро- 
біт на висоті». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промис
лова безпека у будівництві (ДБН)». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлу
атації вантажопі діймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 0.00-1.76- 
15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.12- 
OS «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
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праці». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємс
тва». 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 охорони пра
ці. що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення ро
ботодавцями охорони праці працівників».
Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства прохо
дять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на робо
тах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, прохо- 
дять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні 
огляди. Медичні довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду пра
цівників від 13.03.2020 р.. видані КЗ «Лніпропетровська Центральна районна лікарня» Дніпропе
тровської обласної ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «БАЛІВСЬКА БУДІВЕЛЬ
НА КОМПАНІЯ» (нова редакція), затвердженого рішенням учасників протоколом №17/1 від
17.08.2018 р. та Ліцензії Держархбудінспекції №10-Л від 12.02.2020 р. на виконання робіт із про
вадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідаль
ності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками.

При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови 
праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні пра
ва. пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, пі дпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що 
наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог 
законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної небе
зпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час вико
нання робітпідвищеної небезпеки.______________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці «/Ж » 2020 р. № ______

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 відповід
ному оргйну державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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