
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально -технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СОЛАРІС ПРОЕКТ»_________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, будинок 14А, 
офіс 705, 40008801, Директор Крусь Олександр Володимирович, Телефон ( 067) 650-02-00 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,
Адреса електронної пошти: solorpoekt@ukr.net___________________________________________

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;

_ на території України, згідно договорів підряду____________________ _____________________
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 не укладався___________________

(найменування страхової компанії,
згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «СОЛАРІС 
ПРОЕКТ» страхування не проводиться, тому що воно не є об’єктом підвищеної 
небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 26.08.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Крусь Олександр Володимирович_____ ________________________________________________
(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, а саме 
Ремонт гідротехнічних споруд.
Водолазні роботи.
Маркшейдерські роботи.
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
Роботи із збагачування корисних копалин.
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- ковальсько-пресове устаткування
_-_ устаткування напругою понад 1000 В (220 кВ) (електричне устаткування електричних
станцій і мереж; технологічне електрообладнання);______________________________________

- устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, 
зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням 
вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює
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або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів
підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).________________

(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

Кількість робочих місць 10, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм 7______________________________________________________________________________

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

50000, Дніпропетровська обл.,м.Кривий Ріг, вул.Женевська, буд 1Б .Договір №02/01 від 
02.01.2019р.,з ФО-П Бєловолова Наталя Миколаївна.____________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель. і споруд (приміщень),

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці 
Поляков В.М. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» 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 №296 від 21.04.2018 р

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ПЗ «ТТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку_ 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». 
Протокол №895 від 17.08.2018 р._-

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» 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 №1118 від
15.12.2017 р

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки
до і вище 1000 В. Протокол №44-18 від 25.07.2018 р.______________________________________

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в Дії «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії_ Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-1_ «Правила
безпеки систем газопостачання». Протокол №10 від 23.02.2018 р

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
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 №2/72 від 28.11.2018 р._______________________________________________________

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ПЗ «ТТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку 
знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці на
автомобільному транспорті» Протокол №317 від 26.11.2018р._____________________________

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ПЗ «ТТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань



в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт» Протокол №321 від ЗО. 11.2018р._______________________________

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л.. начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань 
в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Системи стандартів безпеки праці. Охорона 
пратті і промислова безпека у будівництві (ДБН А 2.2-2-2009)». Протокол №44 від 25.07.2018 р 

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол №726 від 13.07.2018 р

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00- 
1.77-16 Правил охорони праці під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних
копалин підземним способом. Витяг з протоколу №2/106 від 20.02.2019року.________________

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 27.0-
1.01-08 «Правил охорони праці в металургійній промисловості». Витяг з протоколу 
№ 556/4 .20-2019 від 07.06.20 19р о к у .

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л.. начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 27.5- 
1.46-14 «Правил охорони праці у ліварному виробництві» Витяг з протоколу №554/4.20-2019 
від 07.06.2019року.

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 23.1-
1.01-08 «Правил безпеки в коксохімічному виробництві». Витяг з протоколу №555/4.20-2019 
від 07.06.2019року.

Директор Крусь О.В.. головний інженер Генін О.Л.. начальник дільниці Поляков В.М. 
пройтитти навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1- 
1.21-98; «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим
способом» Витяг з протоколу №556/4.20-2019 від 07.06.2019року.________________________

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройтитти 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 Витяг з 
протоколу № 421/4.20-2019 від 26.04.2019 р.____________________________________________

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л., начальник дільниці Поляков В.М. 
пройтттіш навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00- 
1.41-88. Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, 
нафтохімічних і нафтопереробних виробництв Витяг з протоколу № 451/5.19-2019 від 
17.05.2019 р.________________________________________________________________________

Директор Крусь О.В., головний інженер Генін О.Л.. начальник дільниці Поляков В.М. 
пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 02.0- 
1.04-05 Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової 
промисловості. Витяг з протоколу №78/675 від 23.02.2018року.

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення
відповідальних осіб: ___________________________________________

Наказом №29 ОТ від 30.11.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно- 
справному стані інструменту призначено головного інженера.____________________________



Наказом №30 ОТ від 30.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на 
висоті, ві ттпові пальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та
зберігання поясів та пристосувань призначено головного інженера._____________________ __
Наказом №31 ОТ від 30.11.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство
пі длриємства призначено головного інженера.___________________________________________

Наказом №32 ОТ від 30.11.2018 р. відповідальною особою за справний стан, зберігання та 
збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і
зрідженими, інертними газами) призначено головного інженера.___________________________
Наказом №33 ОТ від 30.11.2018 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми

призначено головного інженера.________________ _________________ ___________________
Наказом №34 ОТ від 30.11.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію 
зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних робіт) призначено
начальника дільниці.__________________________________________________________________
Наказом №35 ОТ від 30.11.2018 р.. відповідальною особою за безпечне виконання земляних
робіт призначено начальника дільниці._________________________________________________
Наказом №36 ОТ від 30.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання
газонебезпечних робіт призначено начальника дільниці.__________________________________
Наказом № 39 ОТ від 30.11. 2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт
монтаж, демонтаж, ремонт будівель призначено головного інженера.___________________
Наказом № 40 ОТ від 30.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання 
будівельних робіт призначено начальника дільниці.______________________________________

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

Наказом №15 ОП від 14.11.2018 р. створений відділ з охорони праці та призначений
начальник відділу з охорони праці.____________________________________________________
Наказ №1 ОП від 02.01.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони
праці._____________________________________________________________________________
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 №1 ОП від 02.01.2019 р. на підприємстві ТОВ «СОЛАРІС ПРОЕКТ» створена комісія 
з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії_______ директор Крусь.О.В._____________________________________________
Члени комісії________ головний інженер Генін О.Л.____________________________ _________
____________________ начальник дільниці Поляков В.М.________________________________
На підприємстві розроблені та введені в дію:
- Положення про службу охорони праці зі зміною №1 (наказ №16 ОП від 14.02.2020 р.)._____
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці (наказ №74 ОП від 20.11.2018р.). _____________________________________
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №74 ОП від 20.11.2018р.).
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №36 ОП від 02.11.2018 р.).
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці переглянуто (наказ №36 ОП від
02.11.2018 р.) ___________________________________________________________________
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №68 ОП від 15.11.2018 р.).____________
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві__________________________
- Журнал протоколів перевірки знань___________________________________________________
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «СОЛАРІС ПРОЕКТ» спецодягом. 

спецвзуттям та інтими засобами індивідуального захисту (наказ №74 ОП від 20.11.2018 р.).
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ №15 ОП
від 02.04.2019 р.)._____________________________________________________________________
При проведенні робіт з неруйнівного-контролю на підприємстві розроблені та затверджені;
-Методика проведення візуально-оптичного та вимірювального контролю._________________
-Методика проведення ультразвукового контролю, з’єднання зварні._______________________
-Методика проведення капілярного контролю.___________________________________________

- Наказ №15 ОП від 02.11.2018 р. про проходження обов‘язкового медичного огляду при 
прийомі на роботу та періодично.______________________________________________________



-Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу 
(за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.
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. ______________________________
-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. _____________________________
-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.___________________________________
-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків._____________________________
-Журнал протоколів перевірки знань. _________ _____________________ ______________
-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші. ______________
Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією 
підприємства створеною наказом директора ТОВ «СОЛАРІС ПРОЕКТ» №3-ОП від 02.11.2018 
р. та мають відповідні посвідчення, а саме:

Верхолази Михайлов Ю.А.. Кравченко С.В.- в ТОВ «УК Спектр» за професією -  верхолаз
6 розряду. Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025, №0026.________

Електрогазозварник Тарасенко М.А. -  ПТУ №33 Посвідчення ДС№023001 від 29.04.1996 р. 
за професією - електрогазозварник. Посвідчення №РН-0077-10/20 від 28.01.2020 р. на 
підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації 
зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію 
в НАП ТОВ «АКВАПЛАСТ» згідно СНиП Ш-42-80: ГБН В.3.1-00013741-12:2011: ВСН 012- 
88: НПАОП 0.00-1.73-14: НПАОП 0.00-1.76-15: НПАОП 0.00-1.80-18: НПАОП 0.00-1.81-18: 
ДБН В.2.5-20:2001: ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012; ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012: ДСТУ Б В.2.6- 
199:2014: ДСТУ Б В.2.6-200:2014: СНиП 3.05.05-84: СНиП 3.03.01-87(п.4.78-4.134); СНиП 
ІІІ-18-75(р.З-8); СОУ МПП 53.020-158:2006. Допущений до Ручного дугового зварювання 
(111) магістральних трубопроводів, трубопроводів газопостачання: будівельних М/К; 
обпялнання що працює під тиском: вантажопіднімальних кранів; теплових мереж; 
трубопроводів водопостачання та каналізації; технологічного обладнання та технологічних 
трубопроводів. Протокол № DH-0077-10/20 від 28.01.2020 р. Посвідчення № DH-0077-10/20,
дійсне до 22.01.2022 р.______________________________________________________________
Електромонтери Черняк С.Г.. -  ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 

«Моноліт» за професією -  електромонтажник 4 роз-ряду. Посвідчення №367, №372 від
29.01.2016 р._________________________________________________________________________
Екскаваторник Багач О.Г. видане Держсільгосінспекція за професією тракторист-машиніст-
посвідчення серія AT №04536 від 08.11 2017 р. ______ ___________ ___________
Слюсарі-ремонтники Позняков P.M., Садіченко C.B. -  ПЗ «Центр професійної освіти і 

навчання» за професією -  слюсар-ремонтник 6 розряду. Витяг з протоколу №112 від
13.04.2018 р. Посвідчення №112-18-01, №112-18-02.____________________________________
Чистильник димарів, лежаків та повітропроводів Демченко П.С. пройшов навчання в ТОВ
«УК Спектр», посвідчення № 34/18 від 22 03 2018 р.____________________________________
Маркшейдер Рошава ЬІ.В.-діплом М24 №089756 Державний вищий навчальний заклад «
Криворізький національний університет» за спеціальністю-геодезист._____________________
Водолаз Жолоботкін С.Г. за професією водолаз-слюсарь. Має власну книгу водолаза-видана 
20.05.2003 року ГСВС «Україна», підтвердив кваліфікацію водолаза-слюсаря 12.07.2019 р. в
ТОВ « ПОДВОДСПЕЦСТРОЙ»____________ ____________________________________________
Машиніст компресора для подавання повітря водолазам Жолоботкін С.Г. посвідчення
№083934 від 19.07.2019 р. в ТОВ «Навчально курсовий-пентр «МОНОЛІТ».________________
Всі працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства 
згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, 
інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі
виконуваних робіт. Протокол №3 від 18.12.2019 р._______________________________________

На підприємстві ТОВ «СОЛАРІС ПРОЕКТ», наказом №3 ОП від 02.11.2018 р. затверджені 
та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є 
стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту 
відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці».



На підприємстві ТОВ«СОЛАРІС ПРОЕКТ» ведеться внутрішня документація по дотриманню
вимог техніки безпеки та охорони праці:________________________________________________
-Інструкція №1 з ОП «Загальна для всіх професій» ___________________________________
-Інструкція №2 з ОП «Для електрогазозварника».________________________________________
-Інструкція №3 з ОП «Для кранівників стрілових, самохідних кранів»._____________________
-Інструкція №5 з ОП «Для муляра»____________________________________________________
-Інструкція №6 з ОП «Для машиністів пересувних компресорних станцій».________________
-Тнструкттія №7 з ОП «Для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій»
- Інструкція №9 з «Для стропальника»__________________________________________________
- Інструкція №10з ОП «Для електромонтера»___________________________________________
- Інструкція №1 Із ОП « Для зварника ручного зварювання»_______________________________
-Тнструкттія №12 з ОП «При виконанні робіт на висоті»___________________________________
-Інструкція №15 з ОП «Для машиніста ГПМ»__________________________________________
-Інструкція №16 з ОП «По пожежної безпеки при виробництві будівельно-монтажних робіт»
-Інструкттія №17 з ОП «Для газозварників та газорізальників»____________________________
-Інструкція №18 з ОП «При роботі на підіймачах, підвисних колисках»___________________
-Інструкція №19 з ОП «Для робіт с піскоструйними апаратами»__________________________
- Інструкція №20 з ОП «При транспортуванні, зберіганні и експлуатації балонів з зрідженими
газами». ______________ ______________________________________________________________
-Тнструкттія №21 з ОП «Для водія транспортных средств».________________________________
-Тнструкттія №23 з ОП «По демонтажу, реконструкції та ліквідації об’єктів».________________

наявністю служби охорони праці, 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 робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з 
експлуатяції на пояси запобіжні типу 2ПЛк2, зав. №037988. №037985. №037961. 12.04 2019
р.в.. зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. № 60720. 2016 р.в.._______________________
Комплект верхолаза (спусковий пристрій «ПРОМАЛЬП. підіймальний пристрій (кроль.
жумар. обвязка . 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм. довжиною 100 м). -_________
покажчик напруги (2 шт.). 2016 р.в.. Україна (протокол випробувань № 34. № 37 18.06.2019
Ш)і---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-амперметр Д1500. 2015 р.в.. Україна;__________________________________________________
-амперметр щитовий Э8021. 2016 р.в.. Україна;__________________________________________
-вольтметр Е365-2. 2015 р.в.. Україна;__________________________________________________
-регулятор напруги PH 10, 2015 р.в.. Україна;____________________________________________
-пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 62);__________________________
-викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 34);__________________________
-рукавички діелектричні (протокол випробувань № 7
пуля сажотрус , Україна; _____________________________________________________
каталізатор спалювання сажі. Україна;_______________________________________________
редуктор балонний олноступеневий БПО-5-4-2од., БКО-5Р-4-Зод., 2008 р.в.. Україна;_____
пальник однополуменевий типу ГЗУ «ДОНМЕТ» 247, 2003 р.в.. Україна;______________

пересувна електростанція;____________________________________________________________
насосне обладнання для нагнітання та відкачки води з свердловин;_______________________
земснаряд, гилромонітор, обладнання для закріплення слабких грунтів;__________________
днопоглиблювачі, кесони.____________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Всі працівники, згі дно з вимогам НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці . 
а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з 
підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні костюм зварника, 
черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, 
маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, протигази шлангові ПІП, 
інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у 
технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.__________________________________________________

засобів індивідуального захисту.



- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки»._______________________________________________________________
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 
26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого
2018 р. №48)._________________________________________________________________
-Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».__________________________________
- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою._________________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.______
- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів._________________________
- 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 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.___________________________________
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.__________________
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці._________
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці____________
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів,
т о  діють на підприємстві. ___________________________________________________
-НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників.__________________________________________________________________
Засоби вимірювальної та випробувальної техніки, які використовуються при виконанні 
заявлених робіт підвищеної небезпеки пройшли повірки в Науково виробничих центрах 
стандартизації, метрології та сертифікації. Свідоцтва про повірку чинні до 24.10.2020 р.
екскаватор CASE788-P №00455 від 2007р. ( згідно договору оренди).____________________
Перфоратори-4 од.. Україна________________ _____ ___________________________________
відбійні молотки;_______ ___________________________________________________________

зварювальний трансформатор ТОР 350 зав. №6072016 р.;_______________________________
Пояси запобіжні 2ПЛк2 №037988/№037985/037961/2019р. Газоаналізаторінв.№30.2017 р.; 
Верхолазне спорядження «Промальп» (кроль, жумар, обв’язка, 9карабінів. мотузка
довжиною 100м);____________ ____________________________________________________
страхувальні мотузки;____________ _________________________________________________
слюсарний інструмент; ________________________________________________________
протигази шлангові ПШ;____________________________________________________________

набір будівельного інструменту ; ____________________________________________________
лебідки електричні KCD-300/600 (3 шт.), зав. №б/н, 2018р.в., Україна; Договір оренди, 
лебідка електрична KCD-500/1000 (3 шт.). зав. №б/н, 2019р.в., Україна; Договір оренди.
мегаометр. дата повірки 12.12.2019р;_________________________________________________
омметр, дата повірки 02.02.2020p; ________________________________________________
пірометр, дата повірки 02.02.2020р.;___________________________________________________
лампа ЛБВК;_______________________________________________ ________________________
невелір дата останьої повірки 06.09.2019 р.;____________________________________________
теодолит дата останьої повірки 06.09.2019 р.;___________________________________________
тахеометр дата останьої повірки 05.09.2019 р.__________________________________________

Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та за 
необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки №97 та договір підряду № Р-97. укладені 
від 15.08.2019 р.. 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 р, №10.17.30 терміном дії з 07.09.2017 до 07.09.2022).___________________________
Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх 
від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих 
матеріалів. Площадки для зберігання балонів розташовані на об’єктах Замовника. Балони з 
горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних 
гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків. зберігаються в



горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1.5 м. а клапани закриті
запобіжними ковпаками.______________________________________________________________
Пі лприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів 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 пралі- Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- правові акти з охорони 
праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань._______

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

О.В. Крусь

(підпис) (ініціали та прізвище)

01 грудня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі

Держпраці 2 0 ^ ф . №

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.”.


