
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство
______________________________________ «Будальянс КР»__________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, будинок 15
місцезнаходження,

_________________________________________ 34810833_____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Луцько Геннадій Васильович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(056) 404 20 50, BudAlianz_KR@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 об’єктах замовника 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 не укладався (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед Третіми особами згідно 
з постановою кабінету міністрів від 16.08.2002 № 1788 на. підприємстві страхування непроводиться,
тому що 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 _08 грудня 2020 року_________
(дата проведення аудиту)

Я, ______________________________ Луцько Геннадій Васильович,______________________________
(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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метр; Роботи в траншеях, замкнутому просторі 
(трубопроводах); Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій; Зварювальні роботи; Монтаж, демонтаж, налагодження, технічне 
обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 
7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальні
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крани та машини; Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування,
реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 
до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: устатковання для 
транспортування корисних копалин у гірничорудній, нерудній промисловостях; Зведення, монтаж і
демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин; Газополум’яні роботи._____

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива, а саме: балони із стисненим, зрідженим (кисень
газоподібний - 3 од., пропан-бутан - 2 од.) газом, країна виробник Україна.________________________
Вантажопідіймальні крани та машини, а саме: кран автомобільний стріловий КС-3577, 
вантажопідіймальністю 12,5 т, рік виготовлення 1988, країна виробник СРСР; кран автомобільний 
стріловий КС-557І3-1К, рік виготовлення 2007, країна виробник Росія.
Технологічні транспортні засоби, а саме: трубоукладач ТГ-124А на базі трактора, рік виготовлення 
1989, країна виробник СРСР; трубоукладач ТГ-124А на базі трактора, рік виготовлення 1991, країна 
виробник СРСР; екскаватор моделі ROBEX2^W-9S, рік виготовлення 2013, країна виробник Корея.

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 - І7, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - ІІ.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

офісні приміщення, виробнича база та складські приміщення для здійснення підприємницької 
діяльності розташовані за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 15 (відповідно до 
договору № 1/09 оренди нежитлових приміщень, укладеного від 01.09.2020 з ТОВ 
«ТЕХСТРОЙІНВЕСТ КР»), м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 1В (відповідно до договору оренди 
нежитлових приміщень, укладеного від 01.12.2020 з ТОВ «ТЕХСТРОЙІНВЕСТ КР»), а також
виробничі об’єкти та приміщення, які надаються замовником, згідно з договорами підряду.__________

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

Інші відомості відповідальна за стан охорони праці та промислової безпеки на. підприємстві, за 
функціонування системи управління охороною праці інженер з охорони праці Хитько О. О. Наказом 
від 07.09.2020 № 5 призначено осіб, що мають право затверджувати та видавати наряди-допуски на 
заявлені роботи підвищеної небезпеки - начальник дільниці Петров В.Л., головний інженер 
Максименко В.І. Наказом від 07.09.2020 № 8 призначена особа відповідальна за електрогосподарство
- енергетик Капленко Ю.В. Наказом від 07.09.2020 № 7 начальник дільниці Петров В.Л. 
призначений відповідальною особою за пожежну безпеку; за організацію та безпечне виконання 
робіт на висоті; за організацію та безпечне виконання робіт в траншеях, замкнутому просторі 
(трубопроводах); за організацію та безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині 
понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; за організацію та безпечне виконання 
робіт по монтажу, демонтажу, налагодженню, технічному обслуговуванню машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: вантажопідіймальні крани та машини; за організацію та 
безпечне виконання робіт по монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному 
обслуговуванню машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: технологічні транспорті 
засоби; за організацію та безпечне виконання робіт по монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, 
технічному обслуговуванню машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: устатковання 
для транспортування корисних копалин у гірничорудній, нерудній промисловостях; за організацію та 
безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу споруд, зміцненню їх аварійних частин; 
за організацію та безпечне виконання газополум’яних робіт; за організацію та безпечне виконання 
зварювальних робіт; за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском 
(балонів із промисловими газами); за утримання в справному стані та безпечну експлуатацію 
вантажопідіймальних кранів та машин; за справний стан та безпечну експлуатацію технологічних



транспортних засобів. Наказом від 07.09.2020 № 7 призначена особа відповідальна за нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин - головний інженер 
Максименко В.І.

Директор Луцько Г.В. пройшов навчання: із загального курсу охорони праці, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (м. Кривий Ріг) та перевірку знань в комісії, яка 
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/24); з 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил 
пожежної безпеки України в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/10), має ІІІ групу з 
електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В; з питань 
пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань з питань пожежної безпеки в комісії 
СНЗ (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 26.12.2019 № 167); 
з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/99); з Правил безпеки систем газопостачання 
(НПАОП 0.00-1.76-15) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/18-1); з Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском(НПАОП 0.00 -1.81-18) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/103-1); з Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/88); з Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку 
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
11.11.2020 № 11/20); з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/101); з Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/21-1); з Системи стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) (НПАОП 45.2-7.02-12) в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена, на. підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/20-1).

Головний інженер Максименко В.І. пройшов навчання: із загального курсу охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка 
створена, на, підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/24); з 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил 
пожежної безпеки України в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/10), має ІІІ групу з 
електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В; з питань 
пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань з питань пожежної безпеки в комісії 
СНЗ (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 06.12.2019 № 160);



з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/16-1); з Правил безпеки систем газопостачання 
(НПАОП 0.00-1.76-15) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/18-1); з Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском(НПАОП 0.00 -1.81-18) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/3); з Правил охорони праці під час експлуатації хвостових 
і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств (НПАОП 0.00-1.74-15) в ДП 
«КРИВОРІЗЬКИМ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 17.07.2020 № 34-20); з Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/14); з Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 04.12.2019 № 12/6); з Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/21 -1); з Системи 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) 
(НПАОП 45.2-7.02-12) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/20-1).

Інженер з охорони праці Хитько О.О. пройшла, навчання: із загального курсу охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка 
створена, на, підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/90); з 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил 
пожежної безпеки України в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/83), має ІУ групу з 
електробезпеки та допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000 В; з питань пожежної 
безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань з питань пожежної безпеки в комісії СНЗ 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 26.12.2019 № 167); з 
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/97); з Правил безпеки систем газопостачання 
(НПАОП 0.00-1.76-15) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/18-1); з Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском(НПАОП 0.00-1.81-18) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/103-1); з Правил охорони праці під час експлуатації 
хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств (НПАОП 0.00-1.74-15) в 
ДП «КРИВОРІЗЬКИМ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка створена, на. підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з



питань охорони праці від 17.07.2020 № 34-20); з Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/88); з Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку 
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
11.11.2020 № 11/20); з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/101); з Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/21-1); з Системи стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) (НПАОП 45.2-7.02-12) в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/20-1).

Енергетик Капленко Ю.В. пройшов навчання: із загального курсу охорони праці, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/24); з Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки 
України в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/10), має V групу з електробезпеки та 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В; з питань пожежної безпеки в 
ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань з питань пожежної безпеки в комісії СНЗ (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 06.12.2019 № 160); з Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена, на. підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/16-1); з Правил безпеки систем газопостачання 
(НПАОП 0.00-1.76-15) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/18-1); з Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском(НПАОП 0.00-1.81-18) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/3); з Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/14); з Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) на підприємстві та перевірку знань в 
комісії підприємства (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
03.12.2020 № 9); з Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 
(НПАОП 0.00-5.11-85) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/21 -1); з Системи 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) 
(НПАОП 45.2-7.02-12) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу



засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/20-1).
Начальник дільниці Петров В.Л. пройшов навчання: із загального курсу охорони праці, 

електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка 
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.01.2020 № 1/9); з Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил пожежної 
безпеки України в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/85-1), має ІІІ групу з 
електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В; з питань 
пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань з питань пожежної безпеки в комісії 
СНЗ (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 26.12.2019 № 167); 
з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 08.01.2020 № 1/20); з Правил безпеки систем газопостачання 
(НПАОП 0.00-1.76-15) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/18-1); з Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 29.01.2020 № 1/89); з Правил охорони праці під час експлуатації 
хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств (НПАОП 0.00-1.74-15) в 
ДП «КРИВОРІЗЬКИМ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка створена, на. підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 17.07.2020 № 34/4-20); з Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 29.01.2020 № 1/109); з Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку 
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
11.11.2020 № 11/20); з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(НПАОП 0.00-1.15-07) на, підприємстві та перевірку знань в комісії підприємства (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 03.12.2020 № 9); з Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена, на, підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 04.11.2020 № 12/21-1); з Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві (ДБН) (НПАОП 45.2-7.02-12) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 04.11.2020 № 12/20-1).
Працівники, які виконують роботи та експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної 
небезпеки, що декларуються, навчені та мають відповідні посвідчення, а саме: електрогазозварник, 
монтажник, муляр Бондаренко І.С. пройшов навчання по професії «електрозварник ручного 
зварювання; муляр; монтажник по монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» в 
Криворізькому професійному будівельному ліцеї (диплом від 27.01.2010 НР № 38514175); з 
пожежно-технічного мінімуму, має ІІІ групу з електробезпеки; електрогазозварник 
Шарафутдінов А.В. пройшов навчання за професією електрогазозварник в ПТУ № 29 м. Кривий Ріг 
(диплом від 29.06.1989 А № 982748) та атестацію згідно з «Правилами атестації зварників» УАКЗ в 
ТОВ «АКВАПЛАСТ», допущений до ручного електро-дугового зварювання несучих і огороджуючих 
конструкцій, технологічного обладнання і технологічних трубопроводів, трубопроводів пари та



гарячої води (посвідчення зварника від 30.07.2020 № ДН-45-12/2018-581), має ІІІ групу з
електробезпеки; електрогазозварник Дровозюк О.О. пройшов навчання по професії 
«електрогазозварник» в Криворізькому професійному будівельному ліцеї (диплом від 26.06.2010 
серія НР № 38509454), має ІІ групу з електробезпеки; газорізальник Шевченко С.Ю. пройшов 
навчання за професією «газорізальник» в ДП «НКК «Кривбасбуд» (свідоцтво від 31.03.2009 серія 12 
СВ № 304231, посвідчення від 31.03.2009 № 00000832), має ІІ групу з електробезпеки; 
електрогазозварник Сахацкий І.В. пройшов навчання за професією «електрозварник» в 
Херсонському професійному суднобудівному ліцеї (дублікат свідоцтва від 04.08.2004 № 002483), має 
ІІ групу з електробезпеки; монтажник зовнішніх трубопроводів, монтажник Генко Г.О. пройшов 
навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» за професією «монтажник 
зовнішніх трубопроводів» (посвідчення від 20.09.2019 № 606-19-01), за професією «монтажник з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» (посвідчення від 26.05.2014 № 42820/148/2); 
монтажник зовнішніх трубопроводів Ваганов А.О. пройшов навчання за професією «монтажник 
зовнішніх трубопроводів» в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» (посвідчення від
01.12.2018 № 496-18-01); монтажник зовнішніх трубопроводів Затолока А.Л. пройшов навчання за 
професією «монтажник зовнішніх трубопроводів» в ЦШ1РК № 1 м. Кривий Ріг (посвідчення від 
11.09.2017 № 317); машиніст трубоукладача Макарук О.С. пройшов навчання за професією 
«машиніст трубоукладача» в ДБУ ВАТ «ДСО» УКК «Кривбасбуд» (дублікат посвідчення від 
10.01.2001 № 6); пройшов навчання в ОДА ТН у Вінницькій області за професією «тракторист- 
машиніст» (посвідчення від 31.01.2001 серія АК № 520772, категорії А; машиніст крана 
автомобільного Мяленко В.В. пройшов навчання за професією «машиніст крана автомобільного» в 
ПЗ «ТТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» (свідоцтво від 14.08.2020 № 334-20-01, 
посвідчення від 14.08.2020 № 334-20-01-1); машиніст екскаватора Шпильовий В.В. пройшов 
навчання за професією «машиніст екскаватора одноковшевого» в ОНК «Укртяжспецбуд» (свідоцтво 
від 23.07.1985 № 2298).
Працівники Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, (посадові особи, робітники 
будівельних та ремонтних професій, водії, машиністи кранів та ТТЗ та інші) пройшли навчання в 
ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» із законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: із загального курсу охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки 
(витяги з протоколів від 23.12.2019 № 12/91, № 12/91-1, від 04.12.2019 № 12/25, від 08.01.2020 
№ 1/10, № 1/12); з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (протоколи від 04.12.2019 № 12/15, від 23.12.2019 
№ 12/89, від 29.01.2020 № 1/109-1), з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (витяги з протоколів від 04.12.2019 № 12/17-1, від 23.12.2019 № 12/100, від 08.01.2020 
№ 1/21); з Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (витяги з 
протоколів від 23.12.2019 № 12/104-1, від 04.12.2019); з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні (протоколи від 23.12.2019 
№ 12/84, від 23.12.2019 № 12/86-1, від 05.02.2020 № 2/16); з питань пожежної безпеки (пожежно - 
технічний мінімум (витяги з протоколів від 06.12.2019 № 158, від 24.12.2019 № 164).
Робітники підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки та при експлуатації машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, щороку проходять: навчання із законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки тощо, спеціальне навчання, відповідні інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці 
та відповідних нормативно-правових актів охорони праці, в обсязі виконуваної ними роботи, в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства (протоколи від 25.11.2020 № 1, від
30.11.2020 № 1, № 4, від 01.12.2020 № 5, від 02.12.2020 № 6, № 7, від 03.12.2020 № 8, № 9, № 10, 
№ 11, від 26.11.2020 № 2, від 27.11.2020 № 3, журнали перевірки знань з питань електробезпеки, 
пожежної безпеки).__________________________________________________________________________

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

На підприємстві відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» створена і діє служба 
охорони праці, функції якої покладено на інженера з охорони праці Хитько О.О. (наказ від
08.09.2020 № 9). 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 по підприємству від 09.09.2020 № 11 створено комісії з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці та електробезпеки. Комісія з перевірки знань з питань охорони праці діє в складі: 
голова комісії - директор Луцько Г.В., члени комісії - головний інженер Максименко В.І., інженер з 
охорони праці Хитько О.О., начальник дільниці Петров В.Л.; згідно з п. 2.13 Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів головою комісії з перевірки знань з питань 
електробезпеки призначений енергетик Капленко Ю.В., члени комісії - головний інженер 
Максименко В.І., інженер з охорони праці Хитько О.О.
На підприємстві згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві, розроблено, затверджено та діють відповідні Положення, 
що спрямовані на забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і 
нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на 
території підприємства, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях відповідно до системи 
управління охороною праці (переглянуті, затверджені та введені в дію наказом від 07.09.2020 № 4), а 
саме: Положення про систему управління охороною праці; Положення про службу охорони праці; 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; Положення 
про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; Положення про 
складання проектів організації робіт; Положення про розробку інструкцій з охорони праці; 
Положення про порядок планування, забезпечення, видачі, зберігання, застосування та утримання 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ, а також Положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затверджене протоколом 
загальних зборів трудового колективу ПП «Будальянс КР» від 03.09.2020.

наявністю служби охорони праці,

Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з 
охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00 -4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом 
Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, які переглянуті, затверджені та введені в дію наказом по 
Підприємству від 07.09.2020 № 6 (в т.ч. Інструкція з охорони праці № 01 -20 Загальні вимоги безпеки 
для робітників; Інструкція з охорони праці № 02-20 для електрогазозварника, електрозварника, 
газорізальника; Інструкція з охорони праці № 03-20 по наданню першої домедичної допомоги; 
Інструкція з охорони праці № 04-20 для машиніста крана автомобільного; Інструкція з охорони праці 
№ 06-20 при роботі з ручними інструментами та пристроями; Інструкція з охорони праці № 07-20 
при ремонті машин і механізмів; Інструкція з охорони праці № 08 -20 при виконанні робіт на висоті; 
Інструкція з охорони праці № 09-20 для машиніста екскаватора; Інструкція з охорони праці № 10-20 
при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт; Інструкція з охорони праці № 11-20 для 
стропальників, які обслуговують вантажопідіймальні крани; Інструкція з охорони праці № 13 -20 для 
монтажника зовнішніх трубопроводів; Інструкція з охорони праці № 14 -20 для водіїв 
автотранспортних засобів; Інструкція з охорони праці № 16-20 при експлуатації, зберіганні і 
транспортуванні балонів з газами; Інструкція з охорони праці № 18-20 при виконанні робіт в 
замкнутому просторі; Інструкція з охорони праці № 19-20 для машиніста трубоукладача; Інструкція з 
охорони праці № 21-20 під час виконання газополум’яних робіт; Інструкція з охорони праці № 24 -20 
для інструктажу по електробезпеці; Інструкція з охорони праці № 28-20 при виконанні земляних 
робіт та робіт в зоні розташування підземних комунікацій та інші). Ведуться журнали реєстрації та 
видачі інструкцій з охорони праці.
На підприємстві розроблено Програму проведення вступного, первинного (повторного) інструктажу 
з охорони праці. Проведення інструктажів їх черговість, регламентуються веденням журналів: 
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці. Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог 
охорони праці, в т.ч.: Журнал протоколів перевірки знань, Журнал обліку видачі наряд-допусків, 
Журналу обліку та зберігання засобів захисту, Журналу реєстрації та обліку випробувань драбин, 
Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, Журнал обліку та огляду 
такелажних засобів, механізмів та пристроїв, Журнал реєстрації осіб, що потерпілі від нещасних 
випадків, Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки та інші.
На підприємстві затверджені та введені в дію робочі навчальні плани, програми навчання та переліки 
питань для навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства,



затверджено перелік посадових осіб, які повинні проходити попереднє та періодичне навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці, затверджено перелік професій працівників, які повинні 
проходити спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Навчання і перевірка 
знань з питань охорони праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил на 
підприємстві, спеціальне навчання в обсязі виконуваної працівниками роботи, організація і 
проведення інструктажів з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом
від 07.09.2020 № 4.__________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Підприємство буде експлуатувати машини, механізми, устатковання, надані замовником або іншими 
підприємствами, згідно з договорами оренди, а також власне обладнання та устатковання, яке 
використовується за призначенням та проходить випробування у термін, встановлений 
законодавчими документами з питань промислової безпеки, та на яке є паспорти, гарантійні талони 
та керівництва з експлуатації, а саме:
- кран автомобільний стріловий КС-55713-1К, на шасі КамАЗ-55111, зав. № 605, рік виготовлення 

2007, країна виробник -  Росія; фахівцями ТОВ «ПромТехДіагностика» (дозвіл на виконання 
роботи підвищеної небезпеки № 32.17.30 терміном дії від 18.09.2017 до 18.09.2022) від 02.06.2018 
проведено експертне обстеження, фахівцями ДП «КРИВОРІЗЬКИМ ЕТЦ», від 07.06.2018 
проведено 1ШТО і від 02.06.2020 проведено періодичний (частковий) технічний огляд;

- кран автомобільний стріловий КС-3577, на шасі МАЗ-5334, вантажопідіймальністю 12,5 т, рік 
виготовлення 1988, заводський № 1030, реєстраційний № 73869, країна виробник СРСР; 
фахівцями ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» проведено експертне обстеження від 07.06.2019, ППТО
07.06.2019 та ЧТО від 01.06.2020;

- екскаватор моделі R0BEX210W-9S, ідентифікаційний № HHKHZ616CD0000382, рік 
виготовлення 2013, країна виробник -  Корея; свідоцтво про реєстрацію великотоннажного 
транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу від 08.11.2013 серії АЕ 
№ 103637, видано Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду України та присвоєно державний номерний знак Т05454АЕ; талон про 
проходження державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від березня 
місяця 2020 року, виданий ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ». На колісний екскаватор надано 
Декларацію про відповідність продукції вимогам Технічних регламентів безпеки машин та 
устаткування, зареєстровану ООВ ТОВ «ОС «ПромСтандарт», від 20.03.2013, реєстраційний 
номер UA.TR.061.D.01643-13, згідно із якою колісний екскаватор марки HYUNDAI моделі 
ROBEX210W-9S, ідентифікаційний № HHKHZ616CD0000382,, код УКТ ЗЕД 8429, виробництва 
«HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD», 1, JEONHA-DONG, DONG-GU, ULSAN 682-792, 
KOREA, Корея (постачальник ТОВ «АЛЬФАТЕХ», м. Дніпропетровськ) відповідає вимогам 
Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, ДСТУ ISO 14982-2003, 
ДСТУ ЕN 474-4:2005;

- трубоукладач ТГ-124А на базі трактора, модель Т-170.00-3, ідентифікаційний 
№ 45-14853, двигун № 269549, рік виготовлення 1989, країна виробник -  СРСР; свідоцтво про 
реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного 
засобу від 18.03.2013 серії АЕ № 103231, видано Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням Держгірпромнагляду України та присвоєно державний номерний 
знак Т04257АЕ; талон про проходження державного технічного огляду технологічного 
транспортного засобу від березня місяця 2020 року, виданий ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»;

- трубоукладач ТГ-124А на базі трактора, модель Т-170.00-3, ідентифікаційний 
№ 101-90526, двигун № 75674, рік виготовлення 1991, країна виробник -  СРСР; свідоцтво про 
реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного 
засобу від 18.03.2013 серії АЕ № 103230, видано Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням Держгірпромнагляду України та присвоєно державний номерний 
знак Т04256АЕ; талон про проходження державного технічного огляду технологічного 
транспортного засобу від березня місяця 2020 року, виданий ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ».

А також буде використовувати техніку та устатковання при проведенні будівельних, монтажно- 
демонтажних та ремонтних робіт: агрегати зварювальні типу АДД-305 - 5 од., 2007, 2008 р.в. 
Вимірювання опору ізоляції електрообладнання виконано електротехнічною лабораторією ФОП



«Бакулей Д.В.» (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 
№ 08-0035/2019 від15.04.2019), про що надано Протоколи від листопада місяця 2020 року; ручні 
слюсарні інструменти, вимірювальні інструменти (шаблони, мікрометри, штангенциркулі тощо) 
тощо; ручні електроінструменти, ручні будівельні інструменти та інші пристосування (домкрати 
механічні, гідравлічні, зйомники гвинтові тощо); пояси запобіжні лямкові (зав. №№ 009949, 016700, 
017081, 013797, 016690 - 5 од.), Україна, які пройшли періодичні випробування в лабораторії ТД та 
НК ТОВ «ПромТехДіагностика», про що надано протоколи про проведення випробування від 
08.11.2020; помости, драбини тощо, які пройшли випробування в лабораторії ДП 
«КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», свідоцтво про атестацію від 29.12.2014 № В 005-2014, про 
що надано протоколи від листопада місяця 2020 року; газоаналізатор Ventis МХ4 для виявлення 
загазованості (СН4, СО, О2), зав. № 17030WB-009, 2020 р.в., виробництва Industrial Scientific 
Corporation, США; протигази шлангові типу ПШ-1 (3 од.), 2019 р.в., Україна; акумуляторні 
світильники, комплект іскробезпечних інструментів; газополум’яне устатковання (редуктори кисневі 
типу БК0-50ДМ, пропанові типу БПО 5-ДМ, різаки для ручного кисневого різання Р1, рукава гумові 
для газового зварювання та різки металів), 2016-2019 р.в., Україна. Газополум’яне устатковання 
періодично проходить перевірку у випробувальній лабораторії ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС», про що 
надано чергові протоколи випробувань від листопада місяця 2020 року.
Підприємство буде використовувати балони з обмінного фонду із стисненим (кисень газоподібний 
по ДСТУ ГОСТ 5583:2009 - 3 од., Україна), зрідженим (пропан-бутан за ДСТУ 4047-2001 - 2 од., 
Україна) газом, які буде купувати на підприємствах, які мають відповідні дозволи на випробування, 
ремонт, огляд, заповнення, спорожнення та постачання балонів, по договорам і за потребою, а саме: 
ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» (договір поставки № 130, укладений з ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» 
від 05.12.2019, договір оренди № А-66, укладений з ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» від 06.12.2019, 
Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 
05.11.2018, з продовженням до 07.07.2022, Дозвіл № 302.12.15 на виконання роботи підвищеної 
небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017, з продовженням до 07.07.2022, Дозвіл 
№ 299.12.15 на виконання роботи підвищеної небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017, з
продовженням до 07.07.2022).________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Всі працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, 
механізми, устатковання підвищеної небезпеки, згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 
на робочому місці, керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові 
ЗІЗ, що наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та орієнтовним переліком робіт, які 
вимагають застосування відповідних ЗІЗ, що наведені у додатку 3 до цих Мінімальних вимог, 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.: костюм 
зварника, маска зварника, окуляри захисні, каски захисні з підшоломником, рукавиці захисні, пояси 
запобіжні, інший спецодяг, спецвзуття та іншими засобами індивідуального захисту. 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,

При виконанні робіт підприємство керується нормативно-правовими актами:
Закон України «Про охорону праці»;
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;
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 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; 
НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств 
гірничорудних і нерудних підприємств;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0244-18%23n13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0244-18%23n13


гірничорудних і нерудних підприємств;
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками
осіб з питань охорони праці;
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 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві;
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників;
НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками;
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці;
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт; 
НПАОП 27.0-4.03-19 Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних 
комбінатах;
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві (ДБЩ.
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. Обладнано кабінет для проведення навчання вступного, первинного та повторного 
інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^ / /у / у , < - 2(ькф.  № _____.

#

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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