
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
_________________________ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД»___________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________ 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Ватоліної, б. 4, к. 54________
місцезнаходження,

________________________________ код ЄДРПОУ 44088367______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________Директор Рябінін Руслан Едуардович________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

___________________ тел. +38(050)-966-45-98; vertical2020@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________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
згідно з додатком 1 до «Порядку і правил проведення обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» (постанова 
КМУ № 1788 від 16.08.2002 р.) ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» страхуванню не
підлягає___________________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

22.12.2020 р. (звіт № 32349901-01.2(А)-10-0251.20 за результатами проведення аудиту 
стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проведеного 
ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»)_________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Рябінін Руслан Едуардович___________________________________________________
(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 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 метра; роботи в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах); роботи верхолазні; зберігання балонів (кисень технічний, пропан-
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бутан); зварювальні роботи; зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх 
аварійних частин; газополум’яні роботи.____________________________________________

(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 відповідного дозволу

кількість робочих місць: 19, на яких існує ризик виникнення травм: 9_____________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» для виконання зазначених робіт орендує приміщення 
відповідно до договору оренди № 14/12-20 від 14.12.2020 р. укладеного з ФОП Тараненко А.Я. 
які знаходяться за адресом: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська,
буд. 2б.____________________________________________________________________________

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

Інші відомості
Керівники та фахівці ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» пройшли навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку:
Директор Рябінін Р.Е. (ІУ гр. до 1000 В) пройшов навчання у ТОВ «Учбовий центр з 

охорони праці «ПРЕСТИЖ»: «Законодавство про охорону праці, організація роботи з охорони 
праці, вибухонебезпека виробництва і вибухозахист, пожежна безпека, електробезпека, гігієна 
праці, профілактика професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій» і перевірку знань комісією, створеною на. підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-119 від 07.12.2020 р.).

На підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників підприємства (наказ № 13 від 15.12.2020 р.). Голова комісії: директор ТОВ «БК 
«ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» Рябінін Р.Е. (ІУ гр. до 1000В) та члени комісії: головний інженер 
Яценко М.О. (ІУ гр. до 1000В) і головний спеціаліст виробничо -технічного відділу Дранко 
С.С. (ІУ гр. до 1000В) пройшли навчання у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці 
«ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісіями, створеними на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області: Законодавство про охорону праці, організація 
роботи з охорони праці, вибухонебезпека виробництва і вибухозахист, пожежна безпека, 
електробезпека, гігієна праці, профілактика професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики 
та ліквідації наслідків аварій; 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 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» (ДБН), НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», НАПБ А.01.001-04 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією, створеною 
на. пі дставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяги з протоколів 
№ 20-119 від 07.12.2020 р., № 20-125 від 08.12.2020 р., № 20-126 від 08.12.2020 р., № 20-128 
від 09.12.2020 р., № 20-124 від 08.12.2020 р., № 20-121 від 07.12.2020 р., № 20-121/1 від
07.12.2020 р., № 20-123 від 08.12.2020 р. відповідно); навчання у ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань з питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ і організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання 
заходів пожежної безпеки (витяг з протоколу № 20-120 від 07.12.20200 р.)._________________



Наказом № 11 від 15.12.2020 р. призначені відповідальні за безпеку при виконання 
робіт підвищеної небезпеки:

- за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства та 
безпеку при виконанні зварювальних робіт головний інженер Яценко М.О. (IV група 
електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності -  головний спеціаліст виробничо- 
технічного відділу Дранко С.С. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання 
у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» по НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-04 «Правила пожежної безпеки в Україні» у 
ТОВ «УК Спектр» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-123 від 08.12.2020 р.);

- за пожежну безпеку по підприємству головний інженер Яценко М.О., у разі його 
відсутності -  головний спеціаліст виробничо-технічного відділу Дранко С.С., які пройшли 
навчання у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань з питань 
пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ і організацій, до обов’язків яких 
належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки (витяг з протоколу № 20 -120 від 
07.12.20200 р.);

- за організацію і безпечне виконання верхолазних робіт та робіт на висоті понад 1,3 
метри з правом видачі нарядів-допусків - головний інженер Яценко М.О., у разі його 
відсутності - головний спеціаліст виробничо-технічного відділу Дранко С.С., які пройшли 
навчання у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» по 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» і перевірку знань комісіями, 
створеними на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяги 
з протоколів № 20-125 від 08.12.2020 р., № 20-126 від 08.12.2020 р.);

- за організацію і безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, 
споруд, зміцнення їх аварійних частин з правом видачі наряд-допусків - головний інженер 
Яценко М.О., у разі його відсутності - головний спеціаліст виробничо-технічного відділу 
Дранко С.С., які пройшли навчання в навчання у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці 
«ПРЕСТИЖ» по 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 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, 
промислова безпека у будівництві» (ДБН) і перевірку знань комісіями, створеними на. підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяги з протоколів № 20-125 
від 08.12.2020 р., № 20-126 від 08.12.2020 р., № 20-128 від 09.12.2020 р.);

- за організацію і безпеку при виконанні газополум’яних робіт та зберіганні балонів 
(кисень технічний, пропан-бутан) з правом видачі наряд-допусків - головний інженер Яценко 
М.О., у разі його відсутності - головний спеціаліст виробничо-технічного відділу Дранко С.С., 
які пройшли навчання у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» по НПАОП 0.00
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» і перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяги з 
протоколів № 20-124 від 08.12.2020 р., № 20-121 від 07.12.2020 р.);

- за організацію і безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах) з правом видачі 
наряд-допусків - головний інженер Яценко М.О., у разі його відсутності - головний спеціаліст 
виробничо-технічного відділу Дранко С.С., які пройшли навчання у ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «ПРЕСТИЖ) по НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» і перевірку знань комісією, створеною на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-121/1 
від 07.12.2020 р.).____________________________________________________________________

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

Наказом по підприємству № 4 від 15.12.2020 р. створена і діє служба з охорони праці._ 
Функції служби охорони праці покладені на директора ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД»
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Рябініна Р.Е. (ІУ гр. до 1000 В), який пройшов навчання у ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «ПРЕСТИЖ»: Законодавство про охорону праці, організація роботи з охорони праці, 
вибухонебезпека виробництва і вибухозахист, пожежна безпека, електробезпека, гігієна праці, 
профілактика професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій; 
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 
45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві» (ДБН), НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», НАПБ А.01.001-04 «Правила пожежної безпеки в Україні» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
(витяги з протоколів № 20-119 від 07.12.2020 р., № 20-125 від 08.12.2020 р., № 20-126 від
08.12.2020 р., № 20-128 від 09.12.2020 р., № 20-124 від 08.12.2020 р., № 20-121 від 07.12.2020 
р., № 20-121/1 від 07.12.2020 р., № 20-123 від 08.12.2020 р. відповідно); навчання у ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань з питань пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ і організацій, до обов’язків яких належить забезпечення 
виконання заходів пожежної безпеки (витяг з протоколу № 20-120 від 07.12.20200 р.).________

наявністю служби охорони праці,
У ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» розроблені, затверджені і введені в дію 

«Положення про службу охорони праці» (наказ № 5 від 15.12.2020 р.), «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 10 від
15.12.2020 р.), «Положення про систему управління охороною праці» (наказ № 6 від
15.12.2020 р.)._______________________________________________________________________

У ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» затверджені директором та введені в дію 
посадові інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені 
відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами._____________________________

Працівники пі дприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 
Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних 
методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.__________________________________

У ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» розроблені, затверджені та введені в дію 
інструкції, інструкції з охорони праці (наказ № 8 від 15.12.2020 р., наказ № 7 від 15.12.2020 р.) 
в т.ч. № 2 про заходи пожежної безпеки, № 3 про надання першої (долікарської) допомоги при 
нещасних випадках, № 1 для верхолаза; № 2 для електрозварника; № 6 для монтажника з 
монтажу (демонтажу) металевих і залізобетонних конструкцій, № 7 для газозварника, № 9 з 
безпечної експлуатації і зберігання балонів, № 10 під час виконання зварювальних робіт, № 13 
при виконання газополум'яних робіт, № 16 при виконанні робіт на висоті, № 15 під час 
виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 
частин, № 17 при виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах).____________________________________

Робітники підприємства здобули професійну підготовку за фахом:
Мещеряков С.О. -  верхолаз / монтажник з монтажу сталевих і залізобетонних 

конструкцій (посвідчення № 07717 від 19.12.2014 р. видане ТОВ «УК Спектр» за професією 
«верхолаз» шостого кваліфікаційного розряду; диплом кваліфікованого робітника

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%23w1_2


НР № 29854786 від 23.06.2006 р. виданий Західно-Донбаським професійним ліцеєм за
професією «маляр, штукатур, лицювальник-плиточник»);

Печенюк Я.В. -  електрозварювальник / монтажник з монтажу сталевих і з/б 
конструкцій (посвідчення зварника № 51-ДН-58 від 30.03.2020 р. видане ТОВ ПНП 
«Коксохімтепломонтаж» з допуском до виконання ручного дугового зварювання покритим 
електродом сталевих конструкцій, несучих і огороджуючи конструкцій; посвідчення № 
36410679 від 30.06.2009 р. видане Державним професійно-технічним навчальним закладом 
«Володарський професійний аграрний ліцей» за професією «електрогазозварник»);

Сич П.З. -  бетоняр (трудова угода);
Костецький В.В. - арматурник /муляр (посвідчення № 4320 від 12.05.2017 р. видане УК 

«Дніпробуд» за професією «муляр» третього кваліфікаційного розряду; диплом Б № 847838 
від 20.07.1988 р. виданий ПТУ № 5 м. Дніпропетровська за професією «штукатур, 
лицювальник-плиточник»);

Перепічка В.І. -  покрівельник (посвідчення № 1006-1-2019 від 19.07.2019 р. видане 
НВЦ «Професійна безпека» за професією «покрівельник рулонних покрівель та покрівель зі 
штучних матеріалів» третього кваліфікаційного розряду);

Перепічка М.В. -  покрівельник (посвідчення № 1006-2-2019 від 19.07.2019 р. видане 
НВЦ «Професійна безпека» за професією «покрівельник рулонних покрівель та покрівель зі 
штучних матеріалів» третього кваліфікаційного розряду)._________________________________

Працівники ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ -ПРОФІБУД» пройшли спеціальне навчання та 
перевірку знань з охорони праці, з електробезпеки та пожежної безпеки:

- 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», 
інструкції з ОП, виробничих інструкцій в межах виконуваних робіт - Перепічка М.В., 
Перепічка В.І., Костецький В.В., Печенюк Я.В., Мещеряков С.О., Сич П.З. (протокол № 1/ОП 
від 22.12.2020 р., виданий комісією ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД»);

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
інструкції з ОП, інструкції з пожежної безпеки, виробничих інструкцій в межах виконуваних 
робіт Перепічка М.В., Перепічка В.І., Костецький В.В., Печенюк Я.В., Мещеряков С.О., Сич 
П.З. (протокол № 2/ОП від 22.12.2020 р., виданий комісією ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ- 
ПРОФІБУД»);

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
пожежна безпека -  Печенюк Я.В. (ІІІ група електробезпеки, до 1000 В), Перепічка М.В. (ІІІ 
група електробезпеки, до 1000 В), Перепічка В.І. (ІІІ група електробезпеки, до 1000 В), 
Мещеряков С.О. (ІІІ група з електробезпеки, до 1000 В), Сич П.З. (ІІІ група з електробезпеки, 
до 1000 В), Костецький В.В. (ІІІ група з електробезпеки, до 1000 В) (протокол № 1/ЕБ від
22.12.2020 р., виданий комісією ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД»).___________________

На, підприємстві ведуться відповідні журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового
інструктажів._________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Наказом 8 від 15.12.2020 р. затверджено Перелік робіт підвищеної небезпеки, які

виконуються на підприємстві._________________________________________________________
Під час виконання робіт, що декларуються, ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» 

застосовує устатковання, пристрої, інструменти, засоби індивідуального та колективного 
захисту в т.ч.: бетононасос моделі HBT 60C, 2019 р.в.,Україна; пояс запобіжний типу ПБ-4 зі 
стропом з металевого канату, інв. № 7, 8, 2020 р.в., Україна -  2 од.; стрем’янка, 2020 р.в., 
Україна; вібротрамбовка моделі MS680, 2013 р.в., Росія; газоаналізатор типу ІНФРАКАР М, 
зав. №111-32-4, 2013 р.в., Росія; бетономішалка, 2016 р.в.,Україна; електроперфоратор Bosch, 
2018 р.в., Німеччина; електромолоток Bosch, 2017 р.в., Німеччина; відбійний молоток Bosch, 
2017 р.в., Німеччина; зварювальний апарат типу СТШ 250 У2, зав. № 0357, 2020р.в., Україна;



газовий ручний різак типу РЗП-500В, зав.№500-01/151, 2019 р.в., Україна; кутова шліфмашина 
Bosch, 2019 р.в.,Німеччина; альпсистема, інв. №№ 9, 10, 2020 р.в., Україна; монтажний пояс 
інв. №№ 2,3, 2020 р.в.,Україна; кутова шліфмашина «Дніпро М» моделі GL-190S, 2019 р.в., 
Україна; дриль ударна «Дніпро М» моделі НД-120, 2019 р.в., Україна; кутова шліфмашина 
«Дніпро М»-98, 2020 р.в.,Україна; інвертор зварювальній «ПАТОН» моделі ВДИ-250 Е, 2020 
р.в.,Україна; клин з кувалдою, 2020 р.в., Україна -  2 од.; кирка, 2020 р.в., Україна -  4 од.; лом, 
2020 р.в., Україна -  4 од.; набори монтажних інструментів, 2019 р.в., Україна; набори 
слюсарних інструментів, 2019 р.в., Україна; сигнальні жилети; захисні каски; стрічки
огороджувальні, бронескло, захисні сітки, щити, знаки безпеки тощо.______________________

ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» для виконання зазначених будівельних робіт 
орендує баштовий кран GT 185 В 2,5 з роботою машиніста крана та стропальників у
ТОВ «ФЕНИКСС» (дозвіл № 0799-19-12; термін дії до 07.08.2024 р.)._______________________

ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» зберігає 2 балони з киснем технічним і 2 балони 
з пропан-бутаном (договори на постачання балонів з ФОП Сидоренко І.П. (дозвіл 
№ 0497.14.12; термін дії до 15.04.2024 р.). і з ТОВ фірма «Кріогенсервіс» (дозвіл
№ 4419.19.32; термін дії до 16.10.2024 р.).______________________________________________

У ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» ведуться необхідні журнали в т.ч. обліку і 
зберігання засобів захисту; обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, обліку, перевірки і 
випробування електроінструмента, трансформаторів, перетворювачів частоти і переносних 
світильників, обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; обліку нарядів- 
допусків на виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою; обліку робіт за нарядами
і розпорядженнями); обліку і зберігання засобів захисту тощо.____________________________

Результати перевірки і випробування електроінструменту, зварювальних апаратів, 
відповідно до п. 6.7.36 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
заносяться в «Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту,
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників».___________________

Результати випробування запобіжних поясів та страхувальних канатів заносяться в 
«Журнал обліку та зберігання засобів захисту» відповідно п. 4.1.17 НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».______________________________

Результати огляду риштувань та помостів заносяться відповідальним виконавцем в 
«Журнал приймання та огляду риштувань та помостів» відповідно п. 4.11.1.15 НПАОП 0.00
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».________________________

Випробування драбин та стрем’янок виконуються відповідно до п. 7.27 НПАОП 0.00
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».____________

експлуатаційної документації,
Наказом № 12 від 15.12.2020 р. на. підприємстві створена комісія з_ приймання і 

перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів._ Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників._____________________________

Працівники ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД» забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, захисними 
окулярами, лицьовими щитками, сигнальними жилетами, рукавицями брезентовими,
рукавицями бавовняними тощо)._______________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Наказом № 2 від 15.12.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових документів 

з охорони праці, що діють у ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОФІБУД», які поширюються на 
роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; 
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту 
здоров’я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; НПАОП 0.00-



2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про
службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з 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 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» (ДБН), 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 «Типова інструкція для виконання 
газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; НАПБ
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.________________

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками.
нормативно-правовими актами 
учбовими програмами, наг.

нормативно-правовок^^ат^ріально-т'

охорони праці, методичною і довідковою літературою, 
іалами тощо._________________________________

ної бази, навчально-методичного забезпечення)

Р.Е. Рябінін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці Л '?  ^  /& —

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечемня 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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