
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця_____ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «СПЕЦБУДМОНТАЖ»_______________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51925. Дніпропетровська обл.. м. Кам'янське, вул. Прохідний тупік, буд. 9___________________

місцезнаходження,
____________________________________40259713_______________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_____директор Приймак Олександр Іванович, 067-563-21-08, зЬт2016 @икг.пе!______________

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,
______________ Роботи виконуються 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 додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ 
№ 1788 від 16.08.2002 р. ТОВ БМУ «СПЕЦБУДМОНТАЖ» страхування не проводить, тому що воно
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 10.09.2020 р.______________

(дата проведення аудиту)
Я, Приймак 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: монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, 
реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 
до Порядку видачі дозволів на виконання робіт їіілвипіеної небезпеки, а саме: технологічне
устаткування металургійного та коксохімічного виробництв.______________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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,
Кількість робочих місць 15, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 6 

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



ТОВ БМУ «СПЕЦБУДМОНТАЖ» орендує адміністративні, офісні та виробничі приміщення за 
адресою 51925. Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Прохідний тупік. 6ул.9: 
нерухоме майно з метою розміщення офісів, архиву, комор, гаражів загальною площею - 312.5 м2 
(договір аренди нерухомого майна № 24 від 01.06.2018 р.). Нерухоме майно знаходиться на першому, 
другому, та третьому поверхах нежитлової будівлі (крім гаражів), що знаходяться у власності 
Орендодавця (Приймак Анна Борисівна. 51900. м. Кам'янське Дніпропетровської обл.. вул. 
Ярославська. 93-26).
До складу ТОВ БМУ «СПЕЦБУДМОНТАЖ» входять такі структурні підрозділи: кошторисно- 
договірний відділ, виробничо-технічний відділ, виробнича дільниця.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Директор Приймак Олександр Іванович пройшов навчання у ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» з Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих вілповілно до них нормативно- 
правових актів. Протокол № 36/32-18 від 24.09.2018 р.

У ТОВ «Учбовий комбінат "Дніпробуд» пройшов навчання з ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ допущений
до роботи^ в електроустановках напругою до та вище 1000 В (IV группа). Протокол № 152 від 
19.05.2017~р/ 'У

Директор технічний Приймак Віктор Олександрович пройшов навчання у ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» з Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих вілповілно до них нормативно- 
правових актів. Протокол № 36/32-18 від 24.09.2018 р.;
у ТОВ «Учбовий комбінат "Дніпробуд» пройшов навчання з «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15. Протокол № 1152 від 31.10.2018 р.. У 
ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА ПРАЦІ» пройшов навчання з «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, Протокол № 2011 від 10.09.2020 р„ «Правила 
охорони праці в металургійній промисловості» НПАОП 27,0-1.01-08 Протокол № 2046 від 14.09.2020 
р.; у ТОВ «Учбовий комбінат "Дніпробуд» навчався на курсах електромонтерів з ремонту та 
обслуговування електроустаткування. Протокол № 1296 від 04.12.2019 р. (V гр.), У ТОВ 
«УКРПОЖТЕХСЕРВІС» пройшов навчання з питань пожежної безпеки. Протокол № 03 від

роблена документація системи управління охороною праці. Наказом по пі лпригмству № 03-п 
від 03.08.2018 р. відповідальну особу за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони 
прані, пожежної і промислової безпеки було призначено директора технічного Приймака Віктора 
Олександровича. Наказом по підприємству № 09-п від 04.01.2019 року відповідальною особою за 
технічний стан обладнання було призначено директора технічного Приймака Віктора 
Олександровича. Наказом по підприємству № 10-п від 04.01.2019 року відповідальною особою при 
роботі з інструментом та пристроями, згідно НПАОП 0.00-1.71-13 (пройшов навчання у ТОВ 
«НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ПРАЦІ» Протокол № 1745 від 21.08.2020 р.) було призначено 
директора технічного Приймака Віктора Олександровича. Наказом по підприємству № 04-п від 
03.01.2020 року відповідальною особою за організацію виконання робіт пілвитпеної небезпеки, згідно 
НПАОП 27.1-1.01-08, було призначено директора технічного Приймака Віктора Олександровича. 
Наказом по підприємству № 05-п від 03.01.2020 року відповідальною особою за
електрогосподарство, згідно НПАОП 40.1-1,21-98, було призначено директора Приймака Олександра 
Івановича. Наказом по підприємству № 06-п від 03.01.2020 року відповідальною особою під час 
виконання робіт на висоті, згідно НПАОП 0.00-1.15-07, було призначено директора технічного 
Приймака Віктора Олександровича. Наказом по підприємству № 07-п від 03.01.2020 року 
відповідальною особою за організацію проведення зварювальних та інших вогневих робіт, згідно 
НПАОП 28.52-1.31-13, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 28.0-1.35-14 (пройшов навчання у ТОВ



«НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ПРАЦІ» протокол № 1653 від 19.06.2020 р.) було призначено 
директора технічного Приймака Віктора Олександровича.

Старший майстер Луньова В.П. пройшла навчання у ДП «Придніпровський експертно-технічний 
центр Держпраці» (посв. № 1077 від 30.10.2017 р. прокотол № 36/53, переодична перевірка знань від 
20Л2.2019 р. протокол № 46) Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове 
соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів.

Для всіх працівників підприємства перглянуті та затрерджені посадові інструкції (Наказ № 143-к 
від 27.12.2019 р.), що визначають їх завдання, права, обов'язки, відповідальність, а також 
кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи):

- посадова інструкція директора ШІ-01 від 01.06.2018 р.і.
- посадова інструкція директора технічного (ПІ-02 від 01.06.2018 р.).
- посадова інструкція інженера з охорони праці ШІ-03 від 01.06.2018 р.і.
- посадова інструкція старшого майстра ШІ-04 від 01.06.2018 р. ).
- посадова інструкція слюсаря ремонтника (ПІ-12 від 10.06.2018 р.),
- посадова інструкція електромонтера (ПІ-16 від 01.06.2018 р.Г
- посадова інструкція електрозварника ручного зварювання (ПІ-17 від 01.06.2018 р.і.
- посадова інструкція електрогазозварника (ПІ-18 від 01.06.2018 р.),
- посадова інструкція монтажника з монтажу сталевих та з/б конструкцій (ПІ-19 від 01.06.2018 р).

Пройшовши навчання у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» слюсар-
електрик Кипячонков О. В. (протокол № 46 від 20.12.2019 р. посвідчення № 31/191 електрозварник 
Старостенко Г.О. (протокол № 46 від 20.12.2019 р. посвідчення № 35/19). слюсар-ремонтник 
Коновалов О.С. (протокол № 40 від 28.05.2020 р. посвідчення № 40/201 монтажник з монтажу ж/б 
конструкцій Чернуха М.А. (протокол № 37 від 15.04,2020 р. посвідчення № 17/20) виявили потрібні 
знання, необхідні при виконанні робіт на висоті, пож. безпеки. Слюсар-електрик Кипячонков О.В. 
пройшов навчання та перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електоустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 24.10.2019 р. № 
36/57-19 (V гр. до та понад 1000В) з правом виконання спеціальних робіт -  випробування 
підвищеною напругою від стороннього джерела, посвідчення № 908 від 24.10.2019 р.і.

Інженер з охорони праці Удовенко А.П. пройшла перевірку знань з «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-981, «Правил експлуатації 
електрозахисних засобів» ШПАОП 40.1-1.07-01'), «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки» у ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ПРАНІ» (IV 
гр. з правом перевірки), протокол від 06.04.2020 р. № 62, посвідчення № 162: «Правила охорони 
праці при роботі на висоті» Протокол № 17-811 від 27.02.2020 р.

У ТОВ «Учбовій комбінат «Дніпробуд» пройшли навчання з правил ОП під час зварювання 
металів електрозварник Старостенко Г.О. (посвідчення №5/20 протокол № 43 від 09.08.2020р.), та 
монтажник Чернуха М.А. (посвідчення №17/20 протокол №37 від 15.04.2020 р. 1.

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

Наказом по підприємству № 09-п від 10,02.2020 р. переглянуто створення служби з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Удовенко Антоніну 
Петрівну. Інженер з охорони праці Удовенко А.П. пройшла навчання в ДП «ГНМЦ Держпраці» та 
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки в комісії ГУ Держпраці у Київський області
(протокол від 29.03.2019 р .№ 12919, посв. № ОП-129-19-10)._____________________________

наявністю служби охорони праці



На підприємстві введені в дію: Положення про службу охорони праці від 05.11.2018 року; 
Положення про проведення інструктажів з питань охорони праці від 05.11.2018 року: Положення про 
систему управління охороною праці від 05.11.2018 року (Наказ №3/6-п від 05.11.2018 року. Наказ № 
28-п від 01.03.2019 року. Наказ № 43-п від 08.04.2019 року); Положення про порядок забезпечення 
працівників ТОВ БМУ «СПЕЦБУДМОНТАЖ» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індівідуального захисту; Положення про медичний огляд працівників певних категорій.

Перелік інструкцій з охорони праці, затверджених директором (Наказ № 3/6-п від 05.11.2018 р.. 
Наказ № 3/7-п від 05.11.2018 р.І:

Інструкція з охорони праці № 01 про заходи пожежної безпеки;
Інструкція з охорони праці № 03 про надання домедичної допомоги;

- Інструкція з охорони праці № 04 під час виконання робіт із застосуванням ручного 
електроінструменту;

- Інструкція з охорони праці № 05 при виконанні робіт на висоті;
- Інструкція з охорони праці № 08 під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
- Інструкція з охорони праці № 09 при роботі з пневматичним інструментом;
- Інструкція з охорони праці № 11 для слюсаря з ремонту технологічних установок;

Інструкція з охорони праці № 14 для електрозварника ручного зварювання;
- Інструкція з охорони праці № 15 для газорізальника;
- Інструкція з охорони праці № 16 для електрогазозварника;
- Інструкція з охорони праці № 18 для електромонтера з ремонту і обслуговування 

електроустаткування;
Інструкція з охорони праці № 19 для майстра по застосуванню биркової системи та нарялів- 
допусків;

- Інструкція з охорони праці № 20 для майстра з ремонту устаткування;
- Інструкція з охорони праці № 27 з випробування і застосування запобіжних поясів, 

рятувальних мотузок і карабінів;
Правила роботи з електроінструментом;

- Інструкція з охорони праці № 28 під час роботи на пересувному сварочному агрегаті;
- Інструкція з охорони праці № 31 для монтажників;

Інструкція з охорони праці № 32 під час роботи в діючих електроустановках напругою понад 
1000В та в зонах дії струму високої частоти;

- Інструкція з охорони праці № 33 при виконанні робіт підвищеної небезпеки;
При проведенні вступних інструктажів (інструктаж проводить інженер з охорони пратті Удовенко 

А.П. , безпосередньо на виробничій дільниці старший майстер Луньова В.П.) працівники ТОВ БМУ 
«СПЕЦБУДМОНТАЖ» ознайомлюються з небезпечними факторами на території пі ттприємств- 
замовників, правилами внутрішного трудового розпорядку, з умовами пропускного режиму, 
вимогами до наявності спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального та колективного 
захисту.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.
- журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці для працівників підрозділів підприємства.
- журнал огляду елементів спеціальних рятувальних засобів.
- журнал приймання та огляду риштувань та помостів
- журнал обліку і випробувань драбин
- оперативний журнал.



- журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів та ін„
- журнал обліку і зберігання електрозахисних засобів.
- журнал обліку та зберігання засобів захисту,
- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки,
- журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків,
- журнал реєстрації випадків невиробничого травматизму,
- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструментів та інші.
Перед початком виконання робіт працівників інструктують щодо правил і прийомів безпечного 

проведення робіт. На підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під час 
приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (переодичні 
медичні огляди") відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 р № 246. за договором, укладеним з 
Комунальним некомерційним підприємством Кам'янської міської ради «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги № 3». Всі працівники, які залучаються до виконання робіт підвищеної 
небезпеки, пройшли наркологічний та психіатричний медогляди.

Монтажник Чернуха М.А. пройшов навчання у ТОВ «Учбовий комбінат "Дніпробуд» на курсах 
перепідготовки монтажників з монтажу сталевих та з/б конструкцій (протокол № 012 від 25.01.2010 
рЛ. де йому було привласнено четвертий розряд., також допускається до виконання робіт на висоті з 
риштовання, лісів, колисок, сходів, автовишки із застосуванням страхувальних засобів (протокол № 
1444 від 16.07.2007 рЛ., навчання з охорони праці у ДП «Придніпровський ЕТЦ» ЮП № 6 слюсаря- 
ремонтника, ЮП № 22 при виконанні робіт на висоті. ЮП № 28 при роботі з інструментом, ЮП № 
33 при виконанні робіт підвищеної небезпеки, ЮП № 01 з пожежної безпеки. ЮП № 2 з надання 
домедичної допомоги, ЮП № 15 для електрогазозварника (протокол № 37 від 15.04.2019 р.).

Слюсар-ремонтник Коновалов О.С. пройшов навчання з охорони праці у ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» ЮП № 6 слюсаря-ремонтника, ЮП № 22 при виконанні робіт на висоті, ЮП № 20 слюсаря- 
ремонтника, ЮП № 23 при газонебезпечних роботах. ЮП № 28 при роботі з інструментом, ЮП № 33 
при виконанні робіт підвищеної небезпеки, ЮП № 01 з пожежної безпеки, ЮП № 2 з надання 
домедичної допомоги. ЮП № 29 при земляних роботах (протокол № 40 від 28.05.2019 р.).

Електрозварник Старостенко Г.О. на підставі результатів випробувань, проведених у 
відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затвердженими 
Держнаглядохорони праці України від 19.04,1996 року за № 61, допущений до ручного дугового 
зварювання; посудин, що працюють під тиском; сталевих, несучих і огороджувальних конструкцій; 
трубопроводів пари і гарячої води; парових і водогрійних котлів; систем газопостачання 
(посвідчення зварника № 148-ДН-58 від 05.06.2019 р. видано ТОВ ПНП «КХТМ»),

Слюсар-електрик Кіпячонков О.В. пройшов перевірку знань у ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил 
експлуатації електрозахистних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-011, «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» в (III група до та понад 1000В) з правом 
виконання спеціальних робіт -  випробування підвищеною напругою від стороннього джерела (посв. 
№ 122 від 17.07.2019 р Л.

Підсобний робітник Тарасенко І.О. пройшов навчання з охорони праці у ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» ЮП № 03 підсобному робітнику. ТОП № 22 при виконанні робіт на висоті. ЮП № 14 при 
роботі з інструментом. ЮП № 29 при виконанні земляних робіт. ЮП № 33 при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки. ЮП № 01 з пожежної безпеки, ЮП № 2 з надання домедичної допомоги 
(протокол № 39 від 22.05.2019 р.Т

Робітники підприємства навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань 
комісією з перевірки знань з питань охорони праці: з загальних питань з охорони праці; НПАОП0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві ЩБЩ» й НПАОП 0,00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в обсязі виконуваних робіт. 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при виконанні побіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації 
на пояси запобіжні типу 2 ПЛ. 1 ПЛ-К 2. З ПБ 2. 2ПЛ2 (протокол періодичних випробувань № 
34704812-09-12-010/1.20 від 12.08.2020 р.); зварювальний трансформатор ТСМ-М250-У2, зав.№ 1456, 
2006 р.в.. Україна; зварювальний трансформатор ТДМ-200. зав. № 761. 2003 р.в,, Україна; різак типу 
РЗ. зав.№ 6/н 2010 р.в.. Україна, ключі гайкові, трубні й важильні. молотки слюсарні, лопати, кирки, 
сокира, пила для дерева, лом, лещата слюсарні, різьбонарізний інструмент, нападки, зубила, 
вігткрутки. вольтметр, випробувач ізоляції 2500В. 50Гн. шунт постійного струму, мілівольтметр, 
вимірювач опору заземлення, пасатіжі, щітки сталеві, інвентарні щити огородження, жилети 
сигнальні, знаки сигнальні, таблички попереджувальні і підставки до них, мотузки з луб'яних 
волокон, страхувальні мотузки, щитки захісні. каски захісні. каски захісні з ремінцем, підшоломники, 
каски захисні з підшоломником. навушники. окуляри захисні. респіратори,
тощо.__________________________________________ ___________________

експлуатаційної документації,
Всі працівники, згідно вимогам НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», 
а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна, окуляри захисні, 
респіратори підзахисні, костюм зварника, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки 
утеплені, штани утеплені, чоботи, та інше). Ведуться особисті картки обліку спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, де фіксується видача і повернення 313.

Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлутапійних випробувань 
(за необхідністю! відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Наказом № 20 від 14.08.2019 р. відповідальність за стан і утримання рятувальних поясів й 
мотузків, а також кожний раз перед та після їх застосування покладається на старшого майстра 
Луньову В.П.. Зовнішній огляд рятувальних поясів, карабінів та мотузків проводиться один раз у 
десять днів. На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з 
експлуатації) на драбини, підмостя та запобіжні пояси. Випробування поясів запобіжних, поясних 
карабінів й рятувальних мотузок проводяться 1 раз в 6 місяців. Кожен пояс і мотузки нають 
інвентарні бірки із вказівкою дат проведення наступних випробувань. Зберігання засобів захисту 
організовано ві дпові дно до вимог заводів виготовлювачів.

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 

оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань, в тому числі Закон України «Про 
охорону праці», НПАОП 0.00-5.11-85. «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислової безпеки у будівництві (ДЕН)», НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів». НПАОП 0.00-1.71-13, «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» тощо. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі 
в бібліотеці підприємства. Наказом № 08-п від 03.01.2020 року директора технічного Приймака 
Віктора Олександровича призначено особою, відповідальною за облік, зберігання та актуалізацію 
фонду нормативно-правових актів з охорони праці. Перед направлення робітників для виконання 
робіт згідно укладених договорів з підприємствами-замовниками на підприємстві видається наказ 
про «Призначення відповідальних осіб та дотримання трудової дисципліни».___________________

Матеріально-технічна база підприємстві відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки. Освіта та досвід роботи посадових осіб. ІТП, робітників свідчить про 
відповідність заявленим видам робіт. Виробнича база та складські приміщення, які є у розпорядженні 
Товариства відповідають усім вимогам, необхідним для виконання повного циклу робіт та послуг. 
Працівники підприємства забезпечуються санітарно-побутовими примішенями згідно з нормами. 
Орендовані приміщення відповідають вимогам законодавства про охорону праці, правилам 
протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним та державним будівельним нормам. Умови доступу у 
примітттення працівників, а також умови доступу осіб, що не внесені до складу підприємства, 
контролюються. Офісні приміщення ТОВ БМУ «СПЕЦБУДМОНТАЖ» оснащені: необхідними 
засобами зв'язку (телефони, інтернет); персональними комп'ютерами, принтерами та комп'ютерними 
мережами: відповідною кількістю офісних меблів (робочі столи, комп'ютерні столи, шафи) та



стелажів для зберігання приладів; вогнегасникамми вуглекислотними у необхідній кількості: 
мережею електроживлення з заземленням, відповідними приладами освітлення: сантехнічною 
мережею. Автотранспорт, офісне обладнання, прилади та пристрої знаходяться в справному стані, 
придатні для безпечного застосування. Рівень оснащеності приладами, електроінструментом, 
засобами оргтехніки і зв’язку відповідає заявленим роботам. Підприємство має дозволи на 
виконання робіт підвищеної небезпеки й на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки 
(ДОЗВІЛ № 0317.18.12 від 25 квітня 2018 р. Експлуатація посудин, що працюють під тиском понад 
0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива 
(сталевий балон з киснем. Україна; сталевий балон з пропан-бутаном. Україна); ДОЗВІЛ № 
0318.18.12 від 25 квітня 2018 р. Виконувати газонебезпечні роботи та роботи у 
вибухопожежонебезпечних зонах; газополум'яні роботи!., е Декларація № 449.18.12 від 22 серпня 
2018 р. «Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трупоброводах); земляні роботи, що виконуються на 
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; Декларація № 102.20.12
від 04 березня 2020 р. «Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра; роботи в діючих 
елекроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти; зварювльні роботи» 

(нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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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