
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛНЕ УПРАВЛІННЯ 1.1»___________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, будинок 2, код згідно
ЄДРПОУ- 43042178________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ,

___________________ Брюхно Наталія Миколаївна +380 (96) 831-61-01__________________
прізвище, ім’я по батькові керівника, номер телефону

________________________________ e-mail: bud.upr1.1@ukr.net___________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я 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, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
договір не укладався________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ 10.04.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я,_______________________ Брюхно Наталія Миколаївна_______________________________
(прізвище, ім’я 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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконують на висоті понад 1,3 метра;_____________________________________
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;_____________________________________________________________
Зварювальні роботи;________________________________________________________________
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних
підйомників;_______________________________________________________________________
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;_________
Газополум’яні роботи;______________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
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Вантажопідіймальні крани, підйомники, а саме:_______________________________________
Кран автомобільний 10-20Т на базі КАМАЗ 53213, 1991 року виготовлення, країна
виробник Україна;__________________________________________________________________
Кран автомобільний ЗИЛ КС2571А-1, 1985 року виготовлення, країна виробник Україна 
Підіймач щогловий JLG-1230 ES, 2015 року виготовлення, країна виробник Німеччина 

та/або машин, механізмів, устаткування 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-11; в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 8;__________________________________________________________________________

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

Кількість будівель і споруд, а саме: 1 адміністративна споруда та виробнича база; Офіс № 
1, 2, S=10,5 м2; Приміщення вбиральні № 2 S= 3,5 м2; Приміщення складу № 3 S= 20 м2;
Приміщення охорони № 4 S= 10 м2; Приміщення для відпочинку № 5 S= 10 м2;_________

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

Інші відомості: Керівник і головні фахівці підприємства атестовані на знання нормативно - 
правових актів з охорони праці, у встановленому порядку, відповідно до програми
підготовки керівників і провідних спеціалістів з питань охорони праці, а саме:__________

Директор Брюхно Н.М., головний інженер Бережной K.M., виконроб Сухоухов В.А. 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки. (Протокол №11/38-1 від 18.11.2020 р.; Протокол №
4/92-1 від 17.04.2019 р.)_____________________________________________________________

Директор Брюхно Н.М., головний інженер Бережной K.M., виконроб Сухоухов В.А. 
пройшли навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАПІ» ( ДП «ПРИ ДНІПРОВСЬКИЙ ЕТП») 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 № 20-19 від
22.03.2019 р.)_______________________________________________________________________

Директор Брюхно Н.М., головний інженер Бережной K.M., виконроб Сухоухов В.А.
пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском». (Протокол № 4/72 від 11.04.2019 р .)_________________________________________

Директор Брюхно Н.М., головний інженер Бережной K.M., виконроб Сухоухов В.А. 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» 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 пристроїв і відповідного обладнання». (Протокол № 5/43 від 08.05.2019 р.)

Директор Брюхно Н.М., головний інженер Бережной K.M., виконроб Сухоухов В.А. 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98». «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки 
України» (розділ 4, п. 1). V група з електробезпеки до і вище 1000 В. (Протокол № 4/93 від
17.04.2019 р.)_______________________________________________________________________

Директор Брюхно Н.М., головний інженер Бережной K.M., виконроб Сухоухов В.А.
пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в



комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». (Витяг з протоколу № 4/54 від
10.04.2019 р.)_______________________________________________________________________

Директор Брюхно Н.М., головний інженер Бережной K.M., виконроб Сухоухов В.А.
пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
(Протокол № 3/07 від 22.03.2019 р.)__________________________________________________

Директор Брюхно Н.М., головний інженер Бережной K.M., виконроб Сухоухов В.А. 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
(Протокол № 343 від 14.09.2019 р.)__________________________________________________

Директор Брюхно Н.М., головний інженер Бережной K.M., виконроб Сухоухов В.А. 
пройшли навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області «Системи стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12)». (Протокол №
6/22 від 22.03.2019 р.)_______________________________________________________________

Директор Брюхно Н.М., головний інженер Бережной K.M., виконроб Сухоухов В.А. 
пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Про загальнообов'язкове 
державне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки». (Протокол № 612 від
20.07.2020 р.)_______________________________________________________________________

Директор Брюхно Н.М., головний інженер Бережной K.M., виконроб Сухоухов В.А.
пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Програми 
навчання посадових осіб і фахівців з питань пожежної безпеки, згідно Кодексу цивільного 
захисту України та Правил пожежної безпеки в України». (Протокол № 47 від 13.08.2020
р ) ______________________ ___________________ ______________________ ___________________________
Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення
відповідальних осіб:________________________________________________________________

Наказом №4 ОТ від 10.02.2020 р. відповідальною особою за збереження в технічно -
справному стані інструменту призначено головного інженера Бережного К.М.__________

Наказом №18 ОТ від 10.02.2020 р. відповідальною особою за затвердження наряли-
допуски призначено головного інженера Бережного К.М.______________________________

Наказом №6 ОТ від 10.02.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт 
на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування 
та зберігання поясів та пристосувань призначено головного інженера Бережного К.М. 

Наказом №7 ОТ від 10.02.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство
підприємства призначено виконроб Сухоухова В.А.___________________________________

Наказом №8 ОТ від 10.02.2020 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію 
зварювального обладнання., за безпечне виконання зварювальних робіт за безпечну 
експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум‘яних робіт) призначено
виконроба Сухоухова В.А.__________________________________________________________

Наказом №9 ОТ від 10.02.2020 р. відповідальною особою за справний стан, зберігання 
та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із
стисненими і зрідженими газами) призначено виконроба Сухоухова В.А._______________

Наказом №15 ОТ від 10.02.2020 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні
механізми призначено виконроба Сухоухова В.А._____________________________________

Наказом №16 ОТ від 10.02.2020 р. відповідальною особою за роботи в діючих 
електроустановках призначено виконроба Сухоухова В.А._____________________________



Наказом №17 ОТ від 10.02.2020 р. відповідальною особою за газонебезпечні роботи
призначено виконроба Сухоухова В. А._______________________________________________

Наказом №18 ОТ від 10.02.2020 р. відповідальною особою за виконання земляних робіт
призначено виконроба Сухоухова В. А._______________________________________________

Наказом №19 ОТ від 10.02.2020 р. відповідальною особою за монтаж, демонтаж, ремонт 
та технічне обслуговування машин і механізмів устатковання підвищеної небезпеки
призначено виконроба Сухоухова В. А._______________________________________________

Наказом №20 ОТ від 10.02.2020 р. призначено відповідального за справний стан, 
зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи
виконроба Сухоухова В.А.__________________________________________________________

Наказом №21 ОТ від 10.02.2020 р. призначено відповідального за безпечне проведення 
робіт на висоті, верхолазних робіт, використання, облік, зберігання у справному стані та 
періодичні випробування запобіжних поясів та страховальних канатів виконроба
Сухоухова В.А._____________________________________________________________________

Наказом №22 ОТ від 10.02.2020 р. призначено відповідального за безпечне виконання 
робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) виконроба Сухоухова
В.А._______________________________________________________________________________

Наказом №23 ОТ від 10.02.2020 р. призначено відповідального за безпечне виконання 
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій, в тому числі за допомогою технологічних транспортних засобів
виконроба Сухоухова В.А.__________________________________________________________

Наказом №24 від 10.02.2020 р. призначено відповідального за безпечне зведення, 
монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин виконроба Сухоухова
В.А._______________________________________________________________________________

Наказом №25 від 05.03.2020р. - виконроб Сухоухов В.А., атестований на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. призначений 
відповідальною особою за безпечне виконання робіт, що виконуються за допомогою 
механічних підіймачів, вантажопідіймальних механізмів і відповідного обладнання, із 
числа робітників до виконання робіт на об’єкті по переміщенню вантажів за допомогою 
вантажопідіймальних кранів допущено стропальником - Скрипченко В.О., який має
відповідну підготовку, а також наказом визначено працівників, а саме:_________________
______ - допущених до виконання робіт з робочої платформи підйомника із числа
навченого персоналу -  Скрипченко В.О., Савченко Д.П., Шумейко Л.М., Вергелес С.М.,
Алюнкін С.О.______________________________________________________________________
______ - допущених до виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних робіт -
Скрипченко В.О., Савченко Д.П., Шумейко Л.М., Вергелес С.М., Алюнкін С.О._________
______ - допущених до експлуатації балонів - Шумейко Л.М.___________________________

Наказом №26 від 19.02.2020 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за 
пожежну безпеку підприємства -  директора Брюхно Н.М., за протипожежний стан і 
безпечну експлуатацію засобів пожежогасіння на об’єктах при виконанні робіт
призначено виконроба Сухоухов В.А., атестованих з питань пожежної безпеки._________

Наказом №27 від 15.02.2020 р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції 
відповідальних інженерно - технічних працівників, в яких у встановленому порядку
відображені вимоги з питань охорони праці.__________________________________________

(прізвище, ім’я по-батькові осіб, які відповідають за дотриманнямвимогзаконодавства з питаньохорони
праці та промислової безпеки

Наказ №З ОТ від 10.12.2020 р. про створення служби охорони праці та призначення
особи, відповідальної за охорону праці директора Брюхно Н.М.________________________

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 №2 ОТ від 10.02.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки
знань працівників з питань охорони праці у складі:____________________________________
Голова комісії______ - директор Брюхно Н.М._________________________________________
Члени комісії_______ - головний інженер Бережной К.М._______________________________
___________________ - виконроб Сухоухов В.А._______________________________________

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі 
з охорони праці згідно з вимогами наказу по підприємству № 28 ОТ від 01.06.2020 р., а 
також інструкцій з охорони праці затверджені наказом по підприємству №29 ОТ від
01.06.2020 р., у тому числі:__________________________________________________________
- №1 Інструкція з охорони праці для газозварника, газорізальника;_____________________
- №2 Інструкція з охорони праці для електрозварника;_________________________________
- №4 Інструкція з охорони праці для водія навантажувача;_____________________________
- №5 Інструкція з охорони праці для водія автотранспортних засобів, вантажного 
транспорту;________________________________________________________________________
- №3 Інструкція з охорони праці для стропальника;____________________________________
- №4 Інструкція з охорони праці для машиніста автокрана;_____________________________
- №5 Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій;_______________________________________________________________________
- №6 Інструкція з охорони праці для підсобного робітника;____________________________
- №7 Інструкція з охорони праці для арматурника;_____________________________________
- №8 Інструкція з охорони праці для прибиральника службових приміщень;_____________
- №9 Інструкція з охорони праці для працівників офісу;________________________________
- №10 Інструкція з охорони праці відповідального за безпечне виконання робіт кранами;
- №11 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті;_______________________
- №12 Інструкція з охорони праці для машиніста підйомника;__________________________
- №13 Інструкція вступного інструктажу;_____________________________________________
- №14 Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора;__________________________
- №15 Інструкція з охорони праці для виконання робіт з використанням запобіжних 
поясів;_____________________________________________________________________________
- №16 Інструкція з охорони праці про надання першої домедичної допомоги;____________
- №17 Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки;_______________________
- №18 Інструкція з охорони праці під час роботи з риштовань та. підмостків._____________
- №19 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з ручним електрифікованим 
інструментом;______________________________________________________________________
- №20 Інструкція про заходи пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт;_________
- №21 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з пропан-бутановими сумішами для 
зварювання та різання металу;_______________________________________________________
- №22 Інструкція з охорони праці для осіб, що обслуговують кисневі балони та кисневе 
обладнання;________________________________________________________________________
- №23 Інструкція з охорони праці з експлуатації, транспортування і зберігання балонів зі 
стисненими, зрідженими та розчиненими газами;_____________________________________
- №24 Інструкція з охорони праці при вантажо-розвантажувальних роботах;____________
- №25 Інструкція з організації та проведення робіт з підвищеною небезпекою на 
підприємстві;_______________________________________________________________________
- №26 Інструкція з охорони праці для верхолаза;______________________________________
- №27 Інструкція з охорони праці під час робіт в закритих просторах;___________________
- №28 Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт;________________
- №29 Інструкція з охорони праці для електрогазозварювальника;______________________
- №30 Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації вогнегасників;_______________
Інструкції розроблені у відповідності до вимог до вимог НПАОП 0.00-4.15-98.__________
Також на підприємстві розроблені:___________________________________________________



Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 12-
О Т)______________ ________________________ __________________________ _____________
Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження від 01.06.2020 р.
№ 6-ОТ);___________________________________________________________________________
Положення про Систему управління охороною праці (наказ про затвердження від
01.06.2020 р. № 6-ОТ);______________________________________________________________
Положення про проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони
праці (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 10-0Т);_____________________________
Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві (наказ про
затвердження від 01.06.2020 р. № 9-ОТ);_____________________________________________
Положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження від
01.06.2020 р. № 13-ОТ);_____________________________________________________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
01.06.2020 р. № 20-0Т);_____________________________________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
01.06.2020 р № 21-ОТ);______________________________________________________________
Положення про забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 11-ОТ);___________
Положення про порядок видачі та застосування нарядів-допусків на виконання робіт
підвищеної небезпеки (наказ про затвердження від 01.06.2020 р. № 18 ОТ);_____________
Положення про медичний огляд працівників підприємства (наказ про затвердження від
01.06.2020 р. № 8-ОТ);______________________________________________________________
Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підприємстві (наказ про
затвердження від - 01.06.2020 р. № 22-ОТ);___________________________________________
Останню перевірку знань з охорони праці працівникам ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ 1.1» проведено комісією підприємства - протоколи від 01.06.2020 р. № 10. 
Перелік журналів , які ведуться на підприємстві:______________________________________
- «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;__________________
- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;__________
- «Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці»;______
- «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці на підприємстві»;______________
- «Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки»;_________
- «Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки»;________________________________
- «Журнал реєстрації наказів по підприємству»;_________________________________________
- «Журнал обліку та випробувань поясів та приладдя до них»;__________________________
- «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»;______________________________________
- «Журнал обліку вантажопідіймальних кранів та механізмів»;_________________________
- «Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента»;____________________
- «Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших СІЗ»;__________________
- «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»;________________________
- «Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші»._____________

На. підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму,
професійних захворювань і аварій на 2020 р.»_________________________________________
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, а саме: 

Верхолаз Савченко Д.П. - пройшов навчання у ТОВ «УК Спектр» за професією - 
верхолаз 6 розряду. Виписка з протоколу № 197 від 09.04.2019 р. Посвідчення №197-19-08 

Електрогазозварник Шумейко Л.М. - пройшов навчання у ВО «ПМЗ» за професією - 
електрогазозварник. Посвідчення №25 від 22.05.2007 р. на. підставі результатів 
випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими 
Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за № 61 пройшов атестацію у ПРАТ «ВТП



«УКРЕНЕРГОЧЕРМЕТ» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87. НПАОП 0.00
1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до
ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що 
працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих 
конструкцій. Протокол №25 від 17.12.2018 р. Посвідчення №ДН-63/75-1716, дійсне до
17.12.2020 р._______________________________________________________________________

Екскаваторник Чапленко В.О. - пройшов навчання у ПТУ №21 м. Кривий Ріг, диплом Д
№ 184682 від 17.07.1985 р. за професією - машиніст-екскаватора._______________________

Монтажник Вергелес С.М. -  пройшов навчання у ПЗ «Центр Професійної освіти і
навчання» посвідчення №212 від 11.04.2019 р. за професією -  монтажник.______________

Монтажник сталевих та з/б конструкцій Алюнкін С.О. -  пройшов навчання у 
Професійно-технічному училище № 81, Диплом ДД №006414 від 24.06.1995 р. за
професією - Монтажник сталевих та з/б конструкцій.__________________________________

Стропальник Скрипченко В.О. -  пройшов навчання у ДП «Запорізький навчально- 
курсовий комбінат», протокол № 2093 від 17.08.2020 р. за професією - стропальник
(посвідчення стропальника № 8821)._________________________________________________

Машиніст крана Батенко А.М. -  пройшов навчання у ДП «Запорізький навчально- 
курсовий комбінат», протокол №2260 від 02.09.2020р. за професією - машиніст крана
(свідоцтво №9480)._________________________________________________________________

Машиніст підйомника Замковий Д. Г. - пройшов навчання у Приватному закладі 
«Центр професійної освіти і навчання», протокол № 288-2020 від 17.07.2020 р. за
професією - водій підйомника (посвідчення № 288-20-02-2 від 17.07.2020 р.)____________
Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони
праці в повному обсязі комісією підприємства:________________________________________
______ - протокол №1 від 21.09.2020 р. перевірки знань Законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки та відповідних інструкцій з охорони праці затверджених наказом №12/02-4 від
«12» лютого 2020 р. (8 осіб);_________________________________________________________
______ - протокол №2 від 21.09.2020 р. перевірки знань «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті з допуском до виконання верхолазних робіт», згідно вимог 
НПАОП 0.00-1.15-07. прийнятих по ним нормативно-правових актів та відповідних 
інструкції з охорони праці, затверджених наказом №12/02-4 від «12» лютого 2020 р. (8
осіб);______________________________________________________________________________
______ - протокол №3 від 21.09.2020 р. перевірки знань «Правил устрою та безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. прийнятих по ним 
нормативно-правових актів та інструкції з охорони праці, затверджених наказом №12/02-4
від «12» лютого 2020 р. (8 осіб);_____________________________________________________
______ - протокол №4 від 21.09.2020 р. перевірки знань Законів України «Правил охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 та відповідних інструкцій з охорони
праці, затверджених наказом №31/08-1 від «31» серпня 2020 р. (8 осіб);_________________
______ - протокол №5 від 21.09.2020 р. перевірки знань «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1) та 
відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №12/02-4 від «12» лютого
2020 р. (8 осіб);_____________________________________________________________________
______ - протокол №6 від 21.09.2020 р. перевірки знання Законів України «Про охорону
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці,
затверджених наказом №12/02-4 від «12» лютого 2020 р. (8 осіб);______________________
______ - протокол №7 від 21.09.2020 р. перевірки знань з «Питань пожежної безпеки



відповідно до виконання робіт з підвищеною пожежною небезпекою», затверджених
наказом №31/08-1 від «31» серпня 2020 р. (8 осіб);____________________________________
______ - протокол №8 від 21.09.2020 р. перевірки знань з «Правила охорони праці під час
робіт в закритому просторі та ємкостях (боксах, трубопроводах та інше)» НПАОП 27.1
1.02-97 та відповідних інструкцій з охорони праці затверджених наказом №31/08-1 від
«31» серпня 2020 р. (8 осіб);_________________________________________________________
______ - протокол №9 від 21.09.2020 р. перевірки знань з «Правила безпеки систем
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 та відповідних інструкцій з охорони праці
затверджених наказом №31/08-1 від «31» серпня 2020 р. (8 осіб);_______________________
______ - протокол №10 від 21.09.2020 р. перевірки знань з «Типової інструкції з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 та відповідних 
інструкцій з охорони праці затверджених наказом №31/08-1 від «31» серпня 2020 р. (8 
осіб);______________________________________________________________________________

- протокол №11 від 21.09.2020 р. перевірки знань з «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментами та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 та відповідних інструкцій з 
охорони праці затверджених наказом №31/08-1 від «31» серпня 2020 р. (8 осіб);_________

- протокол №12 від 21.09.2020 р. перевірки знань з «Правил охорони праці і 
промислова безпека у будівництві. Основні положення» НПАОП 45.2-7.02-12 та 
відповідних інструкцій з охорони праці затверджених наказом №31/08-1 від «31» серпня 
2020 р. (8 осіб);_____________________________________________________________________

Останню перевірку знань з охорони праці працівникам ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ 1.1» проведено комісією підприємства -  протоколи від 01.10.2020 № 13 

Працівники підприємства ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 1.1», в тому числі які 
виконують роботи підвищеної небезпеки проходять медичний огляд при прийомі на 
роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. №
246.________________________________________________________________________________

Працівники підприємства пройшли періодичний медогляд та психофізіологічну
експертизу в ТОВ «Сімейна клініка «ПМС» (заключний акт від 12.08.2020 р.)___________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу
з питань охорони праці

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларується, підприємство має таке 
обладнання, інструменти, устаткування, засоби індивідуального та колективного захисту:
- випрямляч дуговий інвентарний ВДИ-220 «ПРОФИ» дата продажу грудень місяць 2020 
року, країна виробник - Україна;_____________________________________________________
- перфоратор MANUAL ROTARY HAMMER RH-100 дата продажу липень місяць 2020 
року, країна виробник - Україна;_____________________________________________________
- машина шліфувальна ексцентрикова PE-50S. дата продажу листопад місяць 2020 року, 
країна виробник - Україна;__________________________________________________________
- дриль-шуруповерт акумуляторний CD-200. дата продажу листопад місяць 2020 року, 
країна виробник - Україна;__________________________________________________________
- автоматичний стабілізатор напруги VR-40R. дата продажу листопад місяць 2020 року, 
країна виробник - Україна;__________________________________________________________
- кутова шліфувальна машина GL-230. дата продажу листопад місяць 2020 року, країна 
виробник - Україна;_________________________________________________________________
- молоток відбійний ZIG-FD-60. дата продажу грудень місяць 2020 року, країна виробник - 
Україна;___________________________________________________________________________
- трансформатор струму УТТ-5М. 1984 р. в., СРСР (свідотство про повірку законодавчо 
регульованого засобу вимірювальної техніки №ЕТДЛ-СП-1511/18 чинне до 27.09.2021 p.);
- компресор пересувний електричний ПКС5.25 А. 2006 р.Україна.; Договір орентти з ТОВ 
«БУДІНВЕНТ» №23/19 від 23.06.2019 р.______________________________________________



- комплект газополум'яної апаратури (протоколи випробувань від лютого 2020 р. ТОВ 
«ІНДУСТРІЯСЕРВІС» (договори №ДГ-29/01 от 29.01.2020 р.)_________________________
- зварювальне обладнання - ДНІПРО М SAB-260M зав.№ 02___________________________
- кран автомобільний ЗИЛ КС2571А-1 інв. №00503. 1985 р. в.. Україна, (згідно договору 
суборенди транспортного засобу № 7 від 20.01.2020 p.. укладеного із ТОВ «Укрдомнабуд), 
Дозвіл на експлуатацію №0212.18.12, виданий ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
від 28.03.2018 р.;___________________________________________________________________
- кран автомобільний 10-20Т-С на базі КАМАЗ 53213 інв. №00432. 1991 р. в.. Україна, 
(згідно договору суборенди транспортного засобу № 7 від 20.01.2020 p.. укладеного із 
ТОВ «Укрдомнабуд), Дозвіл на експлуатацію №0212.18.12, виданий ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області від 28.03.2018 р.;__________________________________________
- підіймач щогловий JLG-1230 ES інв. №00223. 2015 р. в., Німеччина (згідно договору 
суборенди транспортного засобу № 7 від 20.01.2020 p.. укладеного із ТОВ «Укрдомнабуд), 
Дозвіл на експлуатацію №0212.18.12, виданий ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
від 28.03.2018 р.;___________________________________________________________________
- колісний екскаватор CATERPILLAR M318D з ТОВ «УКРТОП ПОСТАВКА», договір 
надання послуг по роботах машинами і механізмами № 00-02 від 10.03.2020 p.;_________
- комплект верхолаза (спусковий пристрій Rig PETZI. підіймальний пристрій (кроль, 
жумар, обв’язка NAVANO PETZI. 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м);
- пояси запобіжні лямкові комбіновані ПЛК-1-М (2 од.), заводські № № 001266. 001253. 
дата випуску грудень місяць 2020 року, країна виробник - Україна;_____________________
- пояс запобіжний універсальний з наплічними та ножними лямками 2ПЛ-К2. заводські № 
007125. дата випуску грудень місяць 2020 року, країна виробник - Україна;_____________
- Балони постачаються на. підприємство постачальником ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та 
за необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки №05 та договір підряду №Р05, 
укладені від 13.01.2020р., дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки №300.12.15 
терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022. №1168.13.30 
терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018. №10.17.30 терміном дії з 07.09.2017 до
07.09.2022)_________________________________________________________________________
-протигази ПШ;____________________________________________________________________
-набір будівельного інструменту;____________________________________________________
-газоаналізатор, інв. №37, 2019 p., Україна;___________________________________________
- пересувні збірно-розбірні підмостки «МАСТОРОК 1-3». дата продажу листопад місяць 
2019 року, країна виробник - Україна;________________________________________________
- драбина алюмінієва «Бегемот»;_____________________________________________________
- страхувальні мотузки;_____________________________________________________________
- інструменти ручні, електричні, пневматичні, тощо.___________________________________

Усе обладнання використовується за призначенням, зберігаються у технічно-справному 
стані, з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань. 
В наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з 
експлуатації) на всі пристрої та інструменти, які використовуються при виконанні робіт
підвищеної небезпеки.______________________________________________________________

експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 1.1» забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та засоби індивідуального захисту для виконання робіт в повну обсязі, а самє: 
спец, черевики із захисних підноском; черевики комбіновані; півчобіткі шкіряні зимові із 
захисних підноском; брюки ватні; жилети сигнальні; каски захисні; костюм ІТР з 
логотипом костюм робочий (куртка + штани); костюм робочий (куртка + комбінезон); 
костюм робітник з логотипом; куртка ватна; куртка утеплена; рукавички (МБС) KP; 
рукавички КТТС; рукавички гумові; плащі брезентові; підшоломник; напівкомбінезон 
утеплений; респіратор пелюстка; рукавиці брезентові; окуляри захисні, спецодяг з 
вогнезахисними просочування, спецвзуття на діелектричній підошві, краги спілкові,



шолом захисний, респіратори, костюми зварник, маски зварника. На підприємстві 
своєчасно ведуться картки та «Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту»______________________________________________

засобів індивідуального захисту

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки. В наявності кабінет та клас з охорони праці, забезпечений 
необхідними наочними матеріалами та друкованими виданням, підручниками та 
нормативно-правовими документами (Закон України «Про охорону праці», «Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений 
постановою Кабінет міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 (із змінами), 
нормативні документи згідно покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, а
саме:_______________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт; 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;___________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»;_______________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
НАПБ А.01.001-2015 «Правил пожежної безпеки України»;____________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;_____________________
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства»;_____________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»;______________________________________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;___________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;__________________
НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці»;__________________________________________
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;___________
НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;______________________
НПАОП 0.03-8.06-94 «Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі»;_____________
НПАОП 0.00-4.24-03 «Положення про порядок трудового і професійного навчання 
неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами
праці, а також з роботами підвищеної небезпеки»;_____________________________________
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском»;________________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок»;____________________________________________________________
НПАОП 0.00-6.03-9.3 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних
актів, що діють на підприємстві»;____________________________________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників»;_________________________________________________________________
НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона
праці, промислова безпека у будівництві»;____________________________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;___________
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском»;________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання»;________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;_______



НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»;
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»; Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій наказом від 21.05.2007 №246 МОЗ із змінами внесеними наказом від 14.02.2012
№107;_____________________________________________________________________________
Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно- 
монтажних робіт; _______________________________________________________•
Технічні умови АСТУ Б В.2.8-43:2011; Будівництво.
Пояси запобіжні. Загальні технічні умови ДСТУ 12.4.089-86. ССБТ.____________________

На підприємстві розроблено: програми вступного та первинного інструктажу з охорони 
праці; програми навчання посадових осіб з охорони праці; програми стажування на 
робочих місцях.

нормативно-прадвваїї^матеріально-технічної бази матеріально-методичного забезпечення)

Н.М. Брюхно 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктівгосподарювання у 
територіальномуорганіДержпраці« (І?  » 20 с&З р. № ^ ^ 5 ^

Примітка : 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, устаткування 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**


