
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості ПРО роботодавця ПРИВАТНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
“СТРОЇТЕЛЬ-П”___________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49089. м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 45А, код згідно з ЄДРПОУ 23079180 ____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Савицький Олександр Миколайович. (097) 710 35 01. e-mail: ankrohman@,email .com 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я по батькові, серія номер і паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки

податків, платника номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На об’єктах замовників згідно договорів___________________________________________
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 додатку 1 до порядку і правил 
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання перед 
третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування не 
проводиться так. як товариство 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 16.08.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Савицький Олександр Миколайович ______________________________________________
(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:

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:
устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж.
технологічне електробладнання);
вантажопідіймальні крани та машини;



уубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і температурою нагріву вище 
ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палива.

Зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим вибухонебезпечним газом (кисень, 
пропан).__________________________________________________________________________________________

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій_______________________________________________________________________

Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.________________

Зварювальні роботи.___________________________________________________________________________

Газополум'яні роботи._________________________________________________________________________

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої частоти.

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).____________________________________________
Роботи верхолазні. ____________________________________________________________________

найменування виду робіт підвищ еної небезпеки 

та/або маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються і / або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 139 . у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм- 20____________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів) -  1 -  адміністративна будівля, 1-виробнича дільниця, розташовані за адресою: 49000,
місто Дніпро, вул. Будівельників, буд. 45А_____________________________________________________

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

Інші відомості На ПБМП «СТРОЇТЕЛЬ-П» наказом по підприємству призначено відповідальним за 
організацію безпечного виконання робіт по підприємству - головного інженера Черняк Сергія 
Івановича (наказ від 14.01.2020 роу № 1921 —  ОД). Призначений наказом відповідальним за 
справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства —  головний енергетик - 
Лемешенко Деніс Валентинович(наказ №1918-від 14.01.20). Призначена посадова особа 
відповідальна за забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві-
інженер з охорони праці Крохман Олександр Миколайович (наказ №35/14 від 11.07.2014)

і
Наказами призначені посадові особи відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної 
небезпеки на виробничих дільницях, у тому числі і роботи на висоті, а саме:

-  начальник дільниці Митленко Андрій Вікторович (Наказ від 14.01.2020 № 1923-ОД)

-  начальник дільниці Підпалий Олександр Анатолійович (Наказ від 14.01.2020 № 1924-ОД)

-  начальник дільниці Шатохін Віталій Андрійович (Наказ від 14.01.2020 № 1925-ОД)

Директор - Савицький Олександр Миколайович., головний інженер - Черняк Сергій Іванович, 
головний механік —  Черних Олександр Юрійович, головний енергетик Лемешенко Деніс 
Валентинович, начальник дільниці - Підпалий Олександр Анатолійович, начальник дільниці - 
Митленко Андрій Вікторович, начальник дільниці- Шатохін Віталій Андрійович, інженер з охорони 
праці -Крохман Олександр Миколайович, - пройшли навчання загального курсу «Охорона праці» в



JB «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн», а перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області.

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
- директор Савицький О.М.. (протокол №432 від 04 листопада 2019)
- головний інженер - Черняк С.І. (протокол № 465 від 09 грудня 2019)
- головний механік —  Черних О.Ю. (протокол № 53 від 10 березня2020)
- головний енергетик Лемешенко Д.В..(протокол № 68 від 20 травня 2018)
- начальник дільниці - Підпалий О.А.(протокол №243 від 06 вересня 2018)
- начальник дільниці - Митленко A.B.(протокол №189 від 24 травня 2019)
-начальник дільниці- Ш атохін В.А .(протокол №68 від 20 травня 2018)
-інженер з ОП-Крохман О.М. (протокол №114 від 18 червня 2020)

Директор - Савицький Олександр Миколайович., головний інженер - Черняк Сергій Іванович, 
головний механік - Черних Олександр Юрійович, головний енергетик Лемешенко Деніс 
Валентинович, начальник дільниці - Підпалий Олександр Анатолійович, начальник дільниці - 
Митленко Андрій Вікторович, начальник дільниці- Ш атохін Віталій Андрійович, інженер з охорони 
праці -Крохман Олександр Миколайович., пройшли навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат 
Профі Лайн».- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00- 
1.71-13:
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

- директор Савицький О.М., (протокол № 257 від 05 липня 2019)
- головний інженер - Черняк С.І. (протокол №312 від 13 серпня 2019)
- головний механік - Черних О.Ю. (протокол № 56 від 13 березня 2020)
- головний енергетик Лемешенко Д.В..(протокол № 40 від 16 лютого 2018)
- начальник дільниці - Підпалий О.А.(протокол №201 від 03 серпня 2018)
- начальник дільниці - Митленко А.В.(протокол №192 від ЗО травня 2019)
- начальник дільниці- Ш атохін В.А .(протокол №40 від 16 лютого 2018)
- інженер з ОП-Крохман О.М. (протокол №91 від 27 травня 2017)

Директор - Савицький Олександр Миколайович., головний інженер - Черняк Сергій Іванович, 
головний механік —  Черних Олександр Юрійович , головний енергетик Лемешенко Деніс 
Валентинович, начальник дільниці - Підпалий Олександр Анатолійович, начальник дільниці - 
Митленко Андрій Вікторович, начальник дільниці- Ш атохін Віталій Андрійович, інженер з охорони 
праці -Крохман Олександр Миколайович, пройшли навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат 
Профі Лайн» «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07,

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
-директор Савицький О.М., (протокол №285 від 29 липня 2019)
-головний інженер - Черняк С.І. (протокол № 192 від 30 травня 2019)
-головний механік - Черних О.Ю. (протокол № 54 від 11 березня 2020)
-головний енергетик Лемешенко Д.В..(протокол № 58 від 05 травня 2018)
-начальник дільниці - Підпалий О.А.(протокол №228 від 28 серпня 2018)
-начальник дільниці - Митленко А.В.(протокол №39 від 19 лютого 2020) 
начальник дільниці- Шатохін В.А .(протокол №228 від 28 серпня 2018) 
інженер з ОП-Крохман О.М. (протокол №112 від 19 квітня 2017)

Директор - Савицький Олександр Миколайович., головний інженер - Черняк Сергій Іванович, 
головний механік - Черних Олександр Юрійович, головний енергетик Лемешенко Деніс 
Валентинович, начальник дільниці - Підпалий Олександр Анатолійович, начальник дільниці - 
Митленко Андрій Вікторович, начальник дільниці- Шатохін Віталій Андрійович, інженер з охорони 
праці -Крохман Олександр Миколайович., пройшли навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат



,рофі Лайн» Згідно: «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
лідіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18»

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
-директор Савицький О.М.. (протокол № 254 від 04 липня 2019)
-головний інженер - Черняк С.І. (протокол № 386 від 26 вересня 2019)
-головний механік - Черних О.Ю. (протокол №186 від 24липня 2018)
-начальник дільниці - Підпалий О.А.(протокол №228 від 28 серпня 2018)
-начальник дільниці - Митленко А.В.(протокол №228 від 28 серпня 2018) 
начальник дільниці- Ш атохін В.А .(протокол №186 від 24 липня 2018) 
інженер з ОП-Крохман О.М. (протокол №183 від 17 липня 2018)

Директор - Савицький Олександр Миколайович., головний інженер - Черняк Сергій Іванович. 
головний механік - Черних Олександр Юрійович, головний енергетик Лемешенко Деніс 
Валентинович, начальник дільниці - Підпалий Олександр Анатолійович, начальник дільниці - 
Митленко Андрій Вікторович, начальник дільниці- Ш атохін Віталій Андрійович, інженер з 
охорони праці -Крохман Олександр Миколайович., пройшли навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн»Згідно правил «ПБЕЕС та ПТЕЕС» :

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
-директор Савицький О.M., (протокол №262від 09 липня 2019)
-головний інженер - Черняк С.І. (протокол №192 від 30 травня 2019)
-головний механік - Черних О.Ю. (протокол №50/1 від 05 березня 2020)
-головний енергетик Лемешенко Д.В.,(протокол №116 від 22 червня 2020)
-начальник дільниці - Підпалий О.А.(протокол № 240від 04 вересня 2018)
-начальник дільниці - Митленко А.В.((протокол №116 від 22 червня 2020) 
начальник дільниці- Ш атохін В.А .(протокол №116 від 22 червня 2020) 
інженер з ОП-Крохман О.М. (протокол № 116 від 22 червня 2020)

Директор - Савицький Олександр Миколайович., головний інженер - Черняк Сергій Іванович, 
головний механік - Черних Олександр Юрійович, головний енергетик Лемешенко Деніс 
Валентинович, начальник дільниці - Підпалий Олександр Анатолійович, начальник дільниці - 
Митленко Андрій Вікторович, начальник дільниці- Шатохін Віталій Андрійович, інженер з 
охорони праці -Крохман Олександр Миколайович., пройшли навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн»Згідно «Правил пожежної безпеки України»:

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
-директор Савицький О.M.. (протокол №256 від 05 липня 2019)
-головний інженер - Черняк С.І. (протокол №381від 02 10 2019)
-головний механік - Черних О.Ю. (протокол №53 від 04 09 2018)
-головний енергетик Лемешенко Д.В..(протокол № 37 від 18 лютого 2018)
-начальник дільниці - Підпалий О.А.(протокол №238 від 28 серпня 2018)
-начальник дільниці - Митленко A.B.(протокол №188 від 28 05 2019) 
начальник дільниці- Ш атохін В.А .(протокол №46 від 23 травня 2018) 
інженер з ОП-Крохман О.М. (протокол № 272 від 15 червня 2020)

Директор - Савицький Олександр Миколайович., головний інженер - Черняк Сергій Іванович, 
головний механік - Черних Олександр Юрійович, головний енергетик Лемешенко Деніс 
Валентинович, начальник дільниці - Підпалий Олександр Анатолійович, начальник дільниці - 
Митленко Андрій Вікторович, начальник дільниці- Ш атохін Віталій Андрійович, інженер з 
охорони праці -Крохман Олександр Миколайович., пройшли навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн»Згідно «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском»:



ротоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
-директор Савицький О.М.. (протокол № 277 від 24 липня 2019)
-головний інженер - Черняк С.І. (протокол №401від 16 жовтня 2019)
-головний механік - Черних О.Ю. (протокол № 13 від 28 січня 2020)
-головний енергетик Лемешенко Д.В..(протокол № 62 від 07 травня 2018)
-начальник дільниці - Підпалий О.А.(протокол №247 від 10 вересня 2018)
-начальник дільниці - Митленко А.В.(протокол №196 від 03 червня 2019) 
начальник дільниці- Ш атохін В.А .(протокол №62від 07 травня 2018) 
інженер з ОП-Крохман О.М. (протокол № 177 від 21 травня 2019)

Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і робітників відповідає заявленому виду 
діяльності._______________________________________________________________________________________

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

Наказом № 01-от від 05.01.2016 року створена служба охорони праці. Функції служби охорони 
праці покладені на інженера з охорони праці Крохмана Олександра М иколайовича (Наказ № 01-от
від 05.01.2016). Наказом № 02-от від 05.01.2016 року затверджено положення про службу._____
Наказом №03-от від 05.01.2016 року затверджено положення про систему управління охороною 
праці на підприємстві. Наказом від № 04-от від 28.12.2020 затвердженні та введенні в дію інструкції 
з охорони праці по видам робі- та професіям, переглянуті, затверджені і введені в дію: посадові 
інструкції (затверджені від 28.12.2020 (28-ГІІ), інструкції з охорони праці за професіями та видами 
робіт у кількості 14 інструкцій , в тому числі : «Інструкція про заходи пожежної безпеки на 
будівельних майданчиках ПБМП “СТРОЇТЕЛЬ-П” № 1-ОП (наказ № 04-от від 28.12.2020)., 
«Інструкція про заходи пожежної безпеки на дільницях ПБМП “СТРОЇТЕЛЬ-П’’ № 1-а-ОП № 04-от 
від 28.12.2020)., «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника № 2-ОП (№04-от від 
28.12.2020)., «Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій № 3-ОП(№Р4-от від 28.12.2020)., «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із 
застосуванням засобів підмащування № 4-ОГІ (№04-от від 28.12.2020)., «Інструкція з охорони праці 
під час демонтажу будівель та споруд № 5-ОП (№04-от від 28.12.2020)., «Інструкція з охорони праці 
під час роботи в колодязях та шурфах № 6-ОП (№ 04-от від 28.12.2020).. «Інструкція з охорони праці 
для газозварника № 7-ОП (№ 04-от від 28.12.2020).. «Інструкція з охорони праці для електромонтера з 
ремонту та обслуговування електроустаткування № 8-ОГІ (№04-от від 28.12.2020)., «Інструкція з 
охорони праці для працівників, що виконують верхолазні роботи № 11-ОП (№04-от від 28.12.2020).. 
«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті № 14-ОП (№ 04-от від 28.12.2020).. 
«Інструкція з охорони гіраі для стропальника № 15-ОГІ (№04-от від 28.12.2020)., «Інструкція з 
надання домедичної допомоги № 21-ОП (№04-от від 28.12.2020)., Наказом від № 05-от від 05.01.2016 
призначені відповідальні особи за організацію інструктажів на робочому місці з питань охорони 
праці на підприємстві.
На підприємстві наказом № 1905-од від 04.01.2020 року створена постійно діяча комісія з перевірки 
знань, з питань охорони праці. Голова комісії директор Савицький О.М.. члени комісії: головний 
інженер - Черняк С.І., головний механік - Черних О.Ю. , інженер з ОП-Крохман О.М. Члени комісії 
пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил з охороні праці, та мають посвідчення 
про перевірку знань.
Робітники підприємства проходять своєчасно навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Працівники які виконують роботи підвищеної 
небезпеки пройшли навчання та перевірку знань з за професіями та видами робіт що підтверджується 
протоколами № 513 від 13.11.2020, 536 від 20.11.20, 537 від 20.11.20 з правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (протоколи перевірки знань № 437/4 від 01.10.20, 636/4.від 15 . 
12.2020 )., з правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (протокол перевірки 
знань № 423/4. від 24.09.2020., допуск виконання верхолазних робіт в безопорному просторі з 
використанням верхолазного обладнання (протокол перевірки знань № 437./4. від 01.10. 2020., 
ПБЄЄС (протокол перевірки знань № 579/4 від 26.11.20., ПТЄЄС (протокол перевірки знань № 591



л  26.11.20., з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму) протокол № 213 від 
26.06.20., протокол № 512 від 03.12.2020.. за професій стропальник протокол № 481/4. від 16 жовтня 
2020 р., правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол № 
393/4 від 10.09.2020 (протокол 14-ОП від 14.08.2020

Робітники підприємства проходять своєчасно відповідні інструктажі з охорони праці, що 
підтверджується відмітками в відповідних журналах. Роботи підвищенної небезпеки проводяться по 
наряду-допуску. у якому передбачені організаційні та технічні заходи по підготовки та безпечному 
виконанню ціх робіт Працівники підприємства ПБМП "Строїтель-П", що зайняти на роботах 
підвищенної небезпеки, проходят медичний огляд при прийомі та періодичний медичний огляд 
згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій" затвердженним 
наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246 (заключний Акт, КЗ "Дніпропетровське клінічне об 
єднання швидкої медичної допомоги ДОР, № 231 від 04 вересня 2020 року). На підприємстві 
розроблені та впровадживаются "Комплексні заходи щодо досягнення встановленних норм безпеки 
та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобіганням випадкам 
виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2021 рік"

На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки та охорони 
праці, а саме:
-  Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони.
-  Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
-  Журнал реєстрації осіб, які постраждали від нещасних випадків.
-  Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
-  Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників.
-  Журнал реєстрації наказів з охорони праці.

Журнал обліку та зберігання засобів захисту.________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

В наявності експлуатаційні документи на обладнання для виконання заявлених в декларації робіт 
Для виконання робіт працівники використовують справне обладнання та інструмент.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені спецодягом, 
спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту, захисними та запобіжними засобами, 
відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про охорону праці»

Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту: пояс запобіжний 
тип ПЛ - дата придбання 24.08.2020. каски - дата придбання 12.05.2020. захисні окуляри - дата 
придбання 12.05.2020. спеціальне взуття - дата придбання 12.05.2020. напівкомбенізони - дата 
придбання 12.05.2020. Запобіжні пояси перед вводом в експлуатацію та в процесі експлуатації (1 
раз у 6 місяців1) піл лаються випробуванням на механічну міцність статичним навантаженням 400 
кгс. Перед початком виконання зазначених робіт, відповідальний проводить перевірку 
запобіжних поясів із записом результатів огляду у журналі обліку та зберігання засобів захисту,
який пронумерований та прошитий. ____________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Підприємство має огороджувальне оснащення, таблиці, переносні знаки -  вказівники. Облік 

спецодягу, спецвзуття та 313. їх видачі та повернення відбувається за встановленими наказом 
“Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та
швидкозношуваних предметів” від 22.05.1996 року заІЧо 145 Мінстату України.________________

Є паспорта на зварювальний трансформатор ТДМ-301 зав.№9018 24.08.2018 р.в.. комплект 
верхолаза ( спусковий пристрій гід ресігі. підіймальний пристрій (кроль, жумар. обв’язка, карабіни, 
капронові мотузки), углову шліфувальну машина, дріль. шуруповерт. пересувну срібну-розбірну 
вишку «Атлант» з робочою площадкою 1.2x2 м-висотою до 19м, Є в наявності технічний паспорт, 
інструкція по застосуванню. ТУ В.2.27-19.3-2684123-008:2018. Сертифікат ЦА22/164/0033616-18. 
Дата виготовлення вишки №1 - 15.09.2018р. заводський номер № ЧМ 946589217237.



.а електрозварювальні апарати є технічні паспорти, інструкції по застосуванню. 1 раз на рік вони 
проходять повірку в електротехнічної лабораторії «Купина», протоколі -  в наявності_________

експлуатаційної документації,

При виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) для визначення токсичних та горючих газів 
застосовуються переносні газоаналізатори ВХ-616, які проходять повірку в стандартметрології м 
Кам’янське. а також використовуються протигази шлангові ГІШ-1. зав. № 599, дата виготовлення 
24.10.2019р.. Україна._________________________________ ______ ______
Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «Дніпропромсінтез» та за необхідності
ним і ремонтуються (договір поставки №961 та договір підряд, укладені 25.07.2020 р.__________
_______ Всі працівники, 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 в саме: 
костюми бавовняні та брезентові с вогнезахисним просоченням, черевики шкіряні, рукавиці 
брезентові, каска захисна з підшоломником, маска зварника, окуляри захисні, маска зварника. 
респіратори підзахисні, куртки утеплені, штани утеплені, звукоізолюючі напівшоломники,
навушники, протишумні вкладиші, респіратори «Лепесток»._________________________
________ 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 
виробника._______________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

______ Працівники ПБМП «СТРОЇТЕЛЬ-Л» забезпечені нормативно-правовими актами з охорони
праці та навчально-методичною базою:___________________________
- Закон України «З охорони праці»______________________________________________________
- Положення про розслідування нещасних випадків____________________________________
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою______________________________________________
- Типове положення про службу охорони праці__________________________________________
- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці____________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці_____
-Кодекс Законів про працю__________________________________________ _____ _____________
- Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників_____
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011p «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки»
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 20Юр №725 і від 26 
жовтня 2011р №1107 (затверджені постановою КМУ від 07 лютого 2018р №48)
- закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
- НПАОПО.ОО-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів , що 
діють на підприємстві
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників ________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом.
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»______________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»______________ І___________________________________________________
НПАОП 0.00-1.43-85 «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, 
кисню і газополуменевій обробці металів»
НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, 
нафтохімічних і нафтопереробних виробництв»



і БН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»
На підприємстві в наявності Закон України «про охорону праці»; 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 45.2-7.02-12 Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві. Основні положення ШБН А .3.2-2-2009 ССБП)
Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт.
Для виконання заявлених робіт у ПБМП «СТРОЇТЕЛЬ-П» мається в наявності наступне обладнання: 
апарат контактного зварювання ТДМ-301 зав.№9018 р.в.. Україна; пересувна сбірно-розбірна вишка 

«Атлант ТУ В.2.27-19.3-2684123-008:2018. Сертифікат ЦА22/164/0033616-18. Дата виготовлення 
вишки №1 - 15.09.2018р. заводський номер № ЧМ 946589217237; дробини приставні дата 
виготовлення 23.07.2020р; перфоратори Зенит ЗПП -1250; відбійні молотки; пояси запобіжні 
виготовлення Україна; газоаналізатор ВХ-616. інв.№ 209; протигази ПШ зав, № 599. дата 
виготовлення 24.10.2019р.. Україна; комплект верхолаза (спусковий пристрій геа реігі. 
підіймальний пристрій) кроль, жумар. обв’язка, карабіни сигнальний трос, страхувальні мотузки; 
слюсарний інструмент набір будівельного інструменту інструмент, який не дає 
іскроутворювання; засоби пожежогасіння засоби та медикаменти першої долікарняної допомоги 
та інше.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою інтернету та друкованих видань.

нормативно-пра^

0£  02  2ог/р.

Декларація з; 
органі Держпраці

о-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Г
(ін іц іал и  та п р ізвищ е)

ована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
> 20^>р. №

П р и м іт к и : 1. Ф ізична особа - п ідприєм ець своїм  підписом надає згоду на обробку персональних дан их з 
метою забезпечення виконання вимог П орядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної 
небезпеки та  на експлуатацію  (застосування) машин, механізм ів, устатковання підвищ еної 
небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичним и особами, 
які через сво ї релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та  повідомили про це 
відповідному органу д ерж авн ої податкової служ би і мають відмітку в паспорті.
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