
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
про роботодавця Товариство з обмеж еною  відповідальністю  «ТЕХ Ш Й ЕС Т-БУ Д »,_________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, 
50006, Дніпропетровська обл., м. К ривий Ріг, вул. Л андау. 21-А ; Є Д РП О У  35005222; Бабич Сергій 
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Валентинович; тел. 067 564 27 11, tehinvestbud2007@ gm ail.com _________________________________
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;
Дніпропетровська область____________________________________________________________ _____________

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 відш кодування наслідків м ож ливої ш коди відсутня_________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився________

(дата проведення аудиту)
Я. Бабич Сергій В алентинович,_______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 
цією  декларацією  підтвердж ую  відповідність м атеріально-технічної бази та  умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та  пром ислової безпеки під час виконання таких робіт підвищ еної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної 
небезпеки:
роботи в колодязях, ш урфах, транш еях, котлованах, бункерах, кам ерах, колекторах, замкнутому 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
просторі (ємностях, трубопроводах), земляні роботи, що виконую ться на глибині понад 2 метри 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,
або в зоні розташ ування п ідзем них комунікацій:____________________________________________________

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
робочих місць 14 з них 10 на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, 1 адміністративна 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
будівля, 2 будівельно- м онтаж ні дільниці.____________________________________________________________

виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів_(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Посадові особи ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-БУД» пройшли навчання з питань охорони праці, а саме: 

Законодавчих актів з охорони прані, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт». Бабич Сергій Валентинович (директор) (Пр. № 2/28к від 10.02.16р.), 

Мотуз Ігор Миколайович (головний інженерУПр. № 1/48 від 18.01.18р.),
Дригіна Ніна Іванівна (начальник дільниці) (Пр. № 1/48 від 18.01.18р.), Мізік Олександр Володимирович 

(начальник дільниці) (Пр, № 9/79к від 20.09.17р.) перевірка знань комісією створеної на підставі наказу від 
09.10.2015р. № 44 та наказу від 27.06.2017р. № 102 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області. Навчання і перевірка знань НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона прані і промислова безпека у будівництві», 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»!відповідальна
особа Дригіна Н.І., пр. №42 від 10.07.17р.)_________________________ ________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
Н аказом по підприємству №  5 від  05.01.2018р. відповідальним  за  безпечне виконання земляних робіт, 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
робіт в колодязях, ш урфах, транш еях, котлованах, бункерах, кам ерах, колекторах, замкнутому просторі

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
призначено начальника дільниці М ізіка О.В. який пройш ов навчання з питань охорони праці, а саме: 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої допом оги потерпілим, 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
електробезпеки, пож еж ної безпеки в ТО В «НКЦ «М оноліт» (Пр. №  9/79к від 20.09.17р.) перевірка знань 
комісією  створеної на підставі наказу від  27.06.2017р. №  102 Головного управління Д ержпраці у 
Д ніпропетровській області. Н а п ідприєм стві створена служ ба охорони праці, яку очолю є головний 
інженер М отуз І. О .(наказ № 13 від 02.04.12р,), який являється особою  відповідальною  за дотримання 
вим ог законодавства з питань охорони праці та  пром ислової безпеки на підприємстві._______________

mailto:tehinvestbud2007@gmail.com


Наказом №  14 від 10.10.2016р. в ТО В «ТЕХ ІН ВЕС Т-БУ Д » затвердж ені та  введені в дію  положення та 
інструкції з охорони праці по проф есіям  та  видам робіт, в том у числі при виконанні робіт що 
декларуються: Інструкція з охорони праці при виконанні земляних роб іт № 12/06-2017, Інструкція з 
охорони праці при виконанні вантаж но-розвантаж увальних робіт № 6/06-2017 , Робоча інструкція з 
безпечного ведення робіт стропальнику № 3/06-2017. Інструкція з О П  під час виконання монтажних 
робіт інструментами і пристроям и № 4/06-2017, Інструкція з ОП під час виконання газонебезпечних 
робіт № 8/06-2017.
Положення «Про систему управління охороною  прані ».П олож ення «П ро порядок проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці». П олож ення «Про ком ісію  з питань охорони
праці. Положення «Про служ бу охорони праці» затвердж ене наказом  №  14 від 10.10.2016р.__________
Працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищ еної небезпеки пройш ли перевірку знань з 
питань охорони праці Ш П А О П  45.2-7.02-12 «О хорона праці і пром ислова безпека в будівництві») в 
комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці п ідприєм ства (протоколи № 62-№ 6б від 
03.10.2017р.). Н П А О П  0.00-5.11-85_______________________________________
Працівники підприєм ства раз н а  рік  проходять періодичний м едичний огляд у КЗ «Криворізька міська
лікарня № 3» ДО Р»._____________________________________________________________________________
Згідно з відомчими норм ам и працівники підприєм ства забезпечую ться спецодягом , спецвзутгям,
засобами індивідуального та  колективного захисту._____________ _____________________________________
При виконанні робіт використовую ться 313 (протигази ш лангові ПШ , У країна, 2 од.: лампа ЛБВК, 
У країна. 1 од. ; запобіж ні лям кові пояси, У країна, 10 од.; набір слю сарного інструменту, що
унемож ливлю є виникнення іскри._____________________________________________________________________
Земляні роботи працівниками виконую ться за  допом огою  екскаватора та  вручну з застосуванням лопат, 
ломів, кирок. Земляні роботи та  роботи в колодязях, ш урфах, транш еях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі виконую ться відповідно до П В Р і за  наявності письмових дозволів від 
організацій, ком унікації яких розм іщ ені в зоні робіт, а  також  схем  з вказівкам и про розміщення і 
глибину закладання комунікацій.
Розроблені та впровадж ую ться «К ом плексні заходи щ одо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовищ а, підвищ ення існую чого р івня охорони праці, запобігання
випадкам  виробничого травм атизм у, проф есійних захворю вань і аварій»________________
Перелік навчально-м етодичного забезпечення, яким  користується п ідприєм ство:_____________________

Закон У країни «Про охорону праці»:_______________________________________________________________
Закон У країни «Про загальнообов 'язкове держ авне соціальне страхування від нещ асного випадку на

виробництві та проф есійного захворю вання, які спричинили втрату працездатності»:_____________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»:__________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань

охорони праці»: ________________________________________________________________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» __________________________________
НПАОП 27.0-4.02-90 «Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної

небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР»:___________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»:_______________
НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві.»
НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»______________________

НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство 
забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та
пристрої, які використовують&я Тіри проведенні робіт що декларуються.

*

Товариство 
з обмеженою  ̂

відповідальні«

С.В. Бабич
(ініціали та прізвище)

"ТЕХІНВБЗ№>Ф]?ація зареєстрована у ж урналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальном у органі 
аж дш ді.у 20 Аф, № д-у а  -у : _______ .

У.ч код 35005222 / 57]  . . _
----- ./(ЬАФізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою

]>'**' і-^їабезпечеиня 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.


