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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи:

"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОЛЬВІЯ”___________________________________________
найменування юридичної особи,

49010, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок 45
місцезнаходження,

____________ 32448517____________
код згідно з ЄДРПОУ,

ГЛУШЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

+38(056)- 787-37-79, ЬиіШ^Ьз.оІУІа.сош
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;
Територія України за місцем виконання робіт, згідно укладених контрактів. 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

не укладався
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
__________________________________ 10.02.2021 р.___________________

(дата проведення аудиту)

Я, ЕЛУШЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ______________________
(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, 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:___________________

_______  технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів;______
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
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які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
______Загальна кількість робочих місць персоналу, який задіяний під час експлуатації_____

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
задекларованого устатковання підвищеної небезпеки -  20 осіб, з них посадових - 10 осіб, 
робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм підчас експлуатації
задекларованого устатковання - 10._________________________________________________

виникнення травм,
Згідно договору суборенди № 0-3-110 від 14.02,2020 р. з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Оруда» ТОВ "БК"ОЛЬВІЯ" має у розпорядження приміщення за 
адресою: місто Дніпро, вулиця Запорізьке шосе, 37,___________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: - директор Глушенко В.І. пройшов навчання у ТОВ НВЦ 

"Професійна Безпека" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Київській області Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердження порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій», правил надання домедичної допомоги потерпілим у 
разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів. Витяг з протоколу № 81-569- 
18 від 13.07.2018 р.:_____________________________________________________________

- заступник директора Кузнецов В.Є.. начальник дільниці Іванюк О.В., начальник
відділу охорони праці Бугаєва Н.М. пройшли навчання в ТОВ «Навчальний методично- 
консультаційний центр «Спецкурс» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області, посадових осіб та спеціалістів за курсом: «Правила 
безпечної експлуатації магістральних газопроводів» НПАОП 60.3-1.01-10. Витяг з 
протоколу 1/2-210ЛВ-ГГ від 04.02.2021р.:_________________________________________

- заступник директора Кузнецов В.Є., начальник дільниці Іванюк О.В., начальник
відділу охорони праці Бугаєва Н.М. пройшли навчання в ТОВ «Навчальний методично- 
консультаційний центр «Спецкурс» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області за курсом: «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» НПАОП0.00-5.11-85. Витяг з протоколу 1/2-210ЛВ-ГЗ від 
04.02.2021р.:___________________________________________________________________

- заступник директора з виробництва Зенін С.О.. керівник проектів та програм у
сфері матеріального виробництва Коваль С.В.. начальник відділу ОП Бугаєва Н.М. 
пройшли навчання у ТОВ НВЦ "Професійна Безпека" та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Київській'області: НПАОП 0.00-1.45-69; НПАОП 0,00- 
5.11-85: НПАОП 0.00-8.11-12: НПАОП 0.00-1,65-88: НПАОП 0.00-1.73-14: у посадових осіб 
та спеціалістів підприємств, що пройшли навчання в НВЦ «Професійна безпека», група 
219. Витяг з протоколу №81-219-18 від 30.03.2018р.:_________________________________

- заступник директора з виробництва Зенін С.О., головний інженер Зібзібадзе С.Ш.,
заступник директора Кузнецов В.Є. пройшли навчання у ТОВ НВЦ "Професійна Безпека" 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області Законів 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності». «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
Наказу «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій», правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та 
інших нормативно-правових актів. Витяг з протоколу № 81-214-18 від 23.03.2018р.:______

- головний механік Небрат О.О.. начальник відділу ОП Бугаєва Н.М. пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області « Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом і пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 глава III (п. 1.1-4.14) Витяг з
протоколу №339 від 09.10.2020 р.:________________________________________________
______- виконроб Ясковець Р.А. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат»
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«ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів та взаємодію з іншими 
Законами України. Законодавство про працю. Витяг з протоколу №323 від 01Л0.2020р.;

- виконроб Ясковець Р.А.. головний механік Небрат О.О., механік Баштанник О.С.,
начальник відділу  охорони праці Бугаева Н.М. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат» «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів « 
НПАОП40Л-1.21-98; «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП40.1-1.01- 
97; «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП40.1-1.07-01; «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3; Законодавства «Про охорону праці»; 
«Правила пожежної безпеки» (розділ 7.8). IV група до та вище 1000В. Витяг з протоколу № 
316 від 29.09.2020р.;____________________________________________________________

- виконроб Ясковець Р.А., головний механік Небрат О.О., механік Баштанник О.С..
начальник віллілу  охорони праці Бугаева Н.М. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат» «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
НПАОП0.00-1,15-07. що пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовому комбінаті» 
«ПРОФІЛАЙН». Витяг з протоколу № 320 від 30.09.2020 р.;___________________________

- виконроб Ясковець Р.А.. головний механік Небрат О.О., механік Баштанник О.С.,
начальник віллілу охорони праці Бугаева Н.М. пройшли пройшли навчання в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат» «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області: Законодавство України про охорону 
праці, основних положень Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» та взаємози’язок з іншими Законами України, 
Законодавства України про працю. Витяг з протоколу №325 від 01.10.2020р.____________

Начальник відділу охорони праці Бугаева Н.М. пройшла пройшли навчання в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат» «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області: НПАОП45.2-7.02-12 «Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві». ДБН А.3.2-2-2009. Витяг з протоколу №257 від 
02.09.2020р.___________________________________________________________________

- начальник відділу охорони праці Бугаева Н.М. пройшла навчання в ТОВ «Учбово-
курсовий комбінат» «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області: «Правил безпеки систем газопостачання» 
НПАОП0.00-1,76-15. Витяг з протоколу №300 від 18.09.2020р.;________________________

- виконроб Ясковець Р.А., головний механік Небрат О.О., механік Баштанник О.С.,
начальник віллілу  охорони праці Бугаева Н.М. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат» «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: «Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014; В 
обсязі «Програми навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки», що пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовому комбінаті» «ПРОФІЛАЙН». Витяг з протоколу №38 
від 29.09.2020р.;________________________________________________________________

- виконроб Ясковець Р.А., головний механік Небрат О.О., механік Баштанник О.С.,
начальник відділу охорони праці Бугаева Н.М. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат» «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
НПАОП0.00-1.80-2018р. що пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовому комбінаті» 
«ПРОФІЛАЙН» Витяг з протоколу №356 від 20.10.2020р.;____________________________

Наказом №60-а від 30.09.2009 р. на підприємстві переглянуті, затверджені та введені 
в дію посадові інструкції директора, заступника директора по кап, будівництву, головного 
інженера, головного механіка, начальника виробничого відділу, начальника відділу
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охорони праці.__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства 

На підприємстві, у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №99/1-К від 03.08.2016 р. функції служби 
охорони праці на підприємстві покладаються на начальника віллілу охорони праці Бугаєву
Н.М._________________________________________________________________________

Начальником відділу охорони праці розроблено та затверджено директором
підприємства:__________________________________________________________________ .

«Склад функцій та перелік завдань управління охорони праці, їх розподіл між
підрозділами і службами підприємства»___________________________________________

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення 
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №01/1-А від 03.01.2017 р.
переглянуто, затверджено та введено в дію:________________________________________

Положення про систему управління охороною праці (СУОЩ.__________________
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 №72-А від 08.04.2019 р. на підприємстві ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ОЛЬВІЯ» переглянута комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у 
складі:________________________________________________________________________

-  голова комісії______ -  заступник директора Кузнєпов В.Є.:_____________________
-  члени комісії_______ -  начальник дільниці Іванюк А.В.:________________________

___________________ -  начальник відділу охорони праці Бугаєва Н.М.____________
Наказом №4-а від 14.01,2021 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт

при спорудженні магістральних газопроводів, нафтопроводів, організацію робочих місць 
при виконанні робіт, проведенні інструктажів, видачу необхідних засобів індивідуального 
захисту, ознайомлення з проектами виконання робіт і технологічними картами -
начальника дільниці Іванюка О.В.________________________________________________

Наказом №98-а від 16.12.2020 р. відповідальною особою за безпечну організацію 
робочих місць при виконанні робіт у вибухопожежонебезпечних зонах, проведення 
інструктажів, видачу необхідних засобів індивідуального захисту, ознайомлення з 
проектами виконання робіт і технологічними картами -  начальника дільниці Іванюка О.В.

Наказом №19/ОП від 06.01.2021 р. переглянутий та затверджений перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві: газонебезпечні роботи та
роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.__________________________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,
Наказом №38-А від 01.03.2018 р. переглянуті, затверджені та введені в дію

інструкції з охорони праці, а саме:_________________________________________________
інструкція з охорони праці при проведенні вступного інструктажу:______________
інструкція з охорони праці щодо надання першої долікарської допомоги
постраждалим:__________________________________________________________
інструкція з охорони праці за оформлення та видачі наряду-допуску на виконання
робіт на висоті:_________________________________________________________
інструкція з охорони праці для газозварника (газорізальника);__________________
інструкція з охорони праці з організації безпечного ведення вогневих робіт на
об'єктах;_______________________________________________________________
інструкція з охорони праці при перевезенні, прийманні, зберіганні і видачі балонів
зі стисненими та зрідженими газами;_______________________________________
інструкція з охорони праці при експлуатації балонів;__________________________
інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання;___________
інструкція з охорони праці при виконанні робіт на сходах і драбинах;____________
інструкція з охорони праці при монтажі і демонтажі металевих трубчастих
риштувань;____________________________________________________________
інструкція з охорони праці при роботі на риштуваннях і помостах;
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інструкція з охорони праці з охорони праці під час робіт на висоті з використанням
страхувальних пристосувань;_____________________________________________
інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт;__________________
інструкція з охорони праці для ізолювальника;_______________________________
інструкція з охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах;___________
інструкція з охорони праці при ручному переміщенні вантажів;_________________
інструкція з охорони праці при роботах з ручними інструментами та пристроями; . 
інструкція з охорони праці при роботах з ручним електрифікованим інструментом:
інструкція з охорони праці для машиніста компресора;________________________
інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора:________________________
інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля;___________________
інструкція з охорони праці для машиніста трактора (тракториста);______________
інструкція з охорони праці для кранівників (машиністів) гусеничних кранів:______
інструкція з охорони праці для кранівників (машиністів) стрілових самохідних
автомобільних кранів:___________________________________________________
інструкція з охорони праці з безпечного ведення робіт для стропальників, які
обслуговують вантажопідіймальні крани;___________________________________
інструкція з охорони праці для працівників, які здійснюють нагляд за утриманням 
та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і працівників їх
заміщають;_____________________________________________________________
інструкція з охорони праці для працівників, відповідальних за утримання 
вантажопідіймальних кранів в справному стані і працівників, які їх заміщають; 
інструкція з охорони праці для працівників, відповідальних за безпечне проведення
робіт з переміщення вантажів кранами та працівників, які їх заміщають;_________
інструкція з охорони праці для монтажника зовнішніх трубопроводів;___________
інструкція з охорони праці для монтажника будівельного;_____________________
інструкція з охорони праці для електромонтажника з кабельних мереж;__________
інструкція з охорони праці для монтажника будівельних машин і механізмів;_____
інструкція з охорони праці при виконанні робіт в колодязях, траншеях, котлованах
і інших ємнісних спорудах;_______________________________________________
інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт.

Працівники підприємства, які експлуатують обладнання підвищеної небезпеки та 
виконують роботи підвищеної, мають відповідну кваліфікацію, пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці в об’ємі виконуваних робіт.____________________

- монтажник трубопроводів Балабуха Р.В. пройшов переатестацію в ТОВ «Учбово-
курсовому комбінаті «ПРОФІЛАЙН» та підтвердив кваліфікацію монтажника 
трубопроводів 5 розряду. Посвідчення №01566-П. Витяг з протоколу № 139-П від 
19.10.2018р.;___________________________________________________________________

- монтажник трубопроводів Балабуха Р.В. пройшов навчання в ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» та склав іспити на знання «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07. Посвідчення №011237. Витяг з протоколу №127 від 18.02.2020р.;

- монтажник трубопроводів Балабуха Р.В. пройшов навчання в ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» та склав іспити на знання «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
НПАОП0.00-1.80-18. Посвідчення №12473. Витяг з протоколу №436/1 від 12.12.2019р.;

- монтажник трубопроводів Балабуха Р.В. пройшов переатестацію в ТОВ «Учбово-
курсовому комбінаті «ПРОФІЛАЙН» та підтвердив кваліфікацію стропальника 5 розряду. 
Посвідчення №03877-П. Витяг з протоколу №149 від 12.11.2020р.;_____________________

тракторист-машиніст Савченко А.О. пройшов переатестацію в 
Держсільгоспінспекції Дніпропетровської області та отримав посвідчення серії ЕВ 
№019378. Витяг з протоколу №346 від 26.04.2020р.;__________________________________

- машиністи бульдозера Сотник С.М. ( посв. Серія АБ №301404), Смаглій В.Д. (посв. 
Серія АБ №283430)пройшли переатестацію у ВТН ВАТ «Ордженікідзевського ІВК» та
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підтвердили кваліфікацію машиніста бульдозера 6-го розряду. Витяг з протоколу №51 від 
21.03.2009р .:___________________________________________________________________

- стропальники Ахмедов Р.І. (посв. №05153-П), Вірко А.Д. (посв. №05158-П). Божук
В.М. (посв. №05159-Ш. Єршов В.І. (посв. №05161-Ш пройшли перевірку знань в комісії 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН», створеної на підставі наказу від 
02.10.2020р. №993-П, «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП0.00-1.80-18. Витяг з 
протоколу №489-П від 02.10.2020р.:_______________________________________________

- електрозварник Некленко Б.П. на підставі результатів випробувань, проведених у 
відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держніглядохоронпраці 
України від 19.04.96 за №61 пройшов атестацію у виробничо- атестаційному центрі ПрАТ 
Фірма «Нафто газбуд» та допущений до ручного дугового зварювання РЛР.-ПІ 
магістральних газопроводів та обладнання, згідно ВСН006-89. Протокол №3-а від
03.12.2020 р. Посвідчення зварника №40-ДН-58.:____________________________________

- електрозварник Холодарь О.О. на підставі результатів випробувань, проведених у 
відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держніглядохоронпраці 
України від 19.04.96 за №61 пройшов атестацію у виробничо- атестаційному центрі ПрАТ 
Фірма «Нафтогазбуд» та допущений до ручного дугового зварювання РДЕ-ІІІ 
магістральних газопроводів та обладнання, згідно ВСН006-89. Протокол №2-а від
03.12.2020 р. Посвідчення зварника №30-ДН-58.____________________________________

Наказом №02/1-А від 03.01.2017 р. переглянуті, затверджені та введені в дію:______
тематичні плани і програми навчання._______________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 

праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на
підприємстві, затверджений директором підприємства:_______________________________

журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:_______________
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці:_______________________
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:_______
журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці:_________________________
журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці:___________
журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням:__________________________
журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та
інші: ______________________________________________________________
журнал обліку та випробувань поясів та пристосувань.________________________

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом
№22/ОП від 15.01.2020р. переглянуто, затверджено та введено в дію:___________________

Положення про службу охорони праці:_____________________________________
Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з
питань охорони праці:___________________________________________________
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони
праці: _____________________________________________________________
Положення про кабінет охорони праці:_____________________________________

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення 
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №01/1-А від 03.01.2017 р.
переглянуто, затверджено та введено в дію:________________________________________

Положення про систему управління охороною праці (СУРП).__________________
У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 

здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці», та наказу №06/ОП від 06.07.2020 р„ працівники ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ОЛЬВІЯ», які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. мийними та 
знешкоджувальними засобами.____________________________________________________
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Фонд нормативних, нормативно-правових документів, технічної та експлуатаційної 
документації є достатнім для забезпечення навчання безпечним методам виконання робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки, та при 
необхідності поповнюється та актуалізується в офіційних видавництвах. Підприємство має 
в достатньому обсязі законодавчі акти, будівельні норми та нормативні акти з охорони
праці._________________________________________________________________________

Наказом № 142-а від 12.12.2019 р. відповідальною особою за актуалізацію 
нормативно-технічної документації підприємства -  начальника відділу по розробці
проектів Поваляєву І.С.___________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
Підчас виконання задекларованих робіт підвищеної небезпеки, підприємство 

використовує наступну техніку, устатковання. приладдя, засоби індивідуального захисту:
інверторний зварювальний апарат, 2019 р.в., інв.№159;________________________
напівавтомат для дугового зварювання ПДГ - 351, 2017 р.в.. інв. №4;____________
трансформатор для дугового зварювання ТДМ -  ЗОЮ. 2018 р.в.. №62;_________ .
редуктор пропановий, 2020 р.в., інв. №7;____________________________________
редуктор кисневий, 2020 р.в., інв. №2;______________________________________
балон пропановий, інв. 2020 р.в.. б/н:_______________________________________
балон кисневий. 2020 р.в.. б/н;____________________________________________
кран автомобільний КС 45717 К-1. 2005 р.в., зав.№ ХУЛ 45717;________________
трактор-трубоукладач Т-130 ТГ-123, 1986 р.в.;_______________________________
трактор Т-170. 1988 р.в.;__________________________________________________
екскаватор-навантажувач СА8Е-595Ь8Р, 2002 р.в. .зав. № РВК0010051;_________
бульдозер Т-170. 1991 р.в.;________________________________________________
навантажувач НУІЖРАІ НЬ-760-7. 2006 р.в.. зав.№ 1X0610961;_______________
автомобільний кран КС 5576К. 2007 р.в.;___________________________________
екскаватор Борекс ЕО - 2101. 2005 р.в.. інв.№ 197761. державний номерний знак
Т0518ДП:______________________________________________________________
шлангові протигази ЦІЛА -  Бриз-0302, інв. №№ 001. 002;______________________
газоаналізатор «Ргаеег Рас 6x00/8x00; та інші.________________________________

Все устатковання має експлуатаційну документацію, проходить своєчасно планово- 
попереджувальні технічне обслуговування та ремонти, технічні огляди та/або експертні 
обстеження (технічне діагностування), засоби вимірювальної техніки проходять повірку
та/або калібрування у періоди згідно до вимог законодавства._________________________

Протигази шлангові ЦІЛА -  Бриз-0302ШШ-20С) пройшли перевірку та
випробування комісією у складі:__________________________________________________

Іванюк А.В -  начальник дільниці;__________________________________________
Бугаєва Н.М. -  начальник відділу охорони праці:_____________________________
Холодарь О.О. -  електрозварник;__________________________________________

про що складений Акт випробування №3 від 21.12.2020р.________________________
У відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 обладнання та______

пристосування, які використовуються під час виконання робіт на висоті пройшли________
перевірку та випробування:______________________________________________________

пояса запобіжні лямочні комбіновані 1ПЛ-К2 -  акт №1 від 07.07.2020 р.__________
матеріально-технічної бази

При прийомі на роботу у ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛЬВІЯ» проводиться 
під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочих місцях небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, про їхні права, можливі наслідки впливу шкідливих
виробничих факторів.___________________________________________________________

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛЬВІЯ» проходять медичний огляд, згідно Договору №46 з 
ТОВ «Медичний центр «Медінвест» та наказом №25/ОП від 06.07.2020 р. інженерний 
склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не 
допускаються до роботи без проходження медичного огляду, проходять попередні (під час
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прийому на робот/) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди._________
Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.___________________
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується: 

проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони
праці;_________________________________________________________________
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну
кваліфікацію:___________________________________________________________
проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.____________

навчально-методичного забезпечення)

/ /

Декларація
територіальному органі Держпраці

В.І. ГЛУШЕНКО
(ініціали та прізвище)

журналі обліку суб'єктів господарювання
№ № 3 3 . * £ /  ^

У

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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