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Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОБІЛД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Робоча, будинок 10

місцезнаходження,
40384982, Директор Ніколаєв Ігор Володимирович, (093) 195-07-77; ргоЬк!@икг.пе{

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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;

___________________________ м. Дніпро та Дніпропетровська область__________________________
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 ПАТ «Страхова компанія «Універсальна», 1 
рік. № 012/100/16 0051 від 12.04.2018 р.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я, Ніколаєв Ігор Володимирович, директор ТОВ «ПРОБІЛД»,
(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:

земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку); ,
роботи верхолазні (п. 14 додатку 6 Порядку);
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (п. 16 додатку 6 Порядку);
зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 Порядку).

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 - 7, з них 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівель і споруд (приміщень) -1 , виробничих обєктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів) -  0

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

Інш і відомості: 
Відповідальні особи:

mailto:probld@ukr.net


1. Відповідальний за стан охорони праиі в цілому по підприємству -  директор з будівництва 
(інженер з охорони праці) Триодіал Ігор Васильович.

2. Відповідальний за електрогосподарство Товариства -  керівник будівельної ділянки Висоиький 
Васшь Семенович.

3. Відповідальний за земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій -  керівник будівельної ділянки Висоиький Васш ь Семенович.

4. Відповідальний за верхолазні роботи -  керівник будівельної ділянки Висоиький Василь 
Семенович.

5. Відповідальний за роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В - керівник 
будівельної ділянки Висоиький Василь Семенович.

6. Відповідальний за зварювальні роботи - керівник будівельної ділянки Висоиький Василь 
Семенович.

7. Відповідальний за пожежну безпеку -  керівник будівельної ділянки Висоиький Василь 
Семенович.

8. Відповідальний за проведення медичних оглядів -  керівник будівельної ділянки Висоиький 
Васш ь Семенович.

9. Відповідальний за видачу нарядів-допусків та 313 - керівник будівельної ділянки Висоиький 
Васш ь Семенович.

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

х  Витяг з протоколу №  2.03-18 ОП від 16.03.2018 р. засідання комісії Г У  Держпраиі V 
Запорізькій області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 
праиі, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних 
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління 
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП) у директора 
Ніколаєва І.В., комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., 
керівника будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли навчання у Запорізькому навчальному 
центрі з охорони праиі ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань комісією, де головував перший 
заступник начальника Г У  Держпраиі у Запорізькій області Дановський В.В. та брали участь: 
головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці та за о б ’єктами 
котлонагляду та підйомними спорудами ГУ  Держпраиі у Запорізькій області Кайнов Е.В., 
викладач навчального центру з охорони праці Макаров Д.В.

х  Витяг з протоколу №  001-03/18 від 15.03.2018 р. засідання комісії ГУ  Держпраиі у 
Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Система стандартів безпеки охорони праиі. 
Охорона праиі і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) (НПАОП 45.2-7.02-12) у 
комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., керівника 
будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з 
охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань комісією, де головував перший заступник 
начальника ГУ  Держ праиі у Запорізькій області Дановський В.В. та брали участь: головний 
державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці та за об ’єктами котлонагляду та 
підйомними спорудами ГУ  Держпраиі у Запорізькій області Кайнов Е.В., викладач навчального 
центру з охорони праиі Макаров Д. В.

Витяг з протоколу №  03-03/18 від 13.03.2018 р. засідання комісії ГУ  Держпраиі у 
Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Правша охорони праиі під час виконання робті 
на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) у комерційного директора Соловей О.Є., директора з 
будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли навчання у 
Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань 
комісією, де головував перший заступник начальника ГУ  Держ праиі у Запорізькій області 
Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві.



енергетиці та за об ’єктами котлонагляду та підйомними спорудами ГУ  Держпраиі V Запорізькій 
області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони пуаиі Макаров Д.В.

х  Витяг з протоколу №  05-03/18 від 14.03.2018 р. засідання комісії ГУ  Держпраиі у 
Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Правила охорони праці під час виконання 
вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) у комерційного директора Соловей 
О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоиького В.С., які 
пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.». а 
перевірку знань комісією, де головував перший заступник начальника Г У  Держпраиі у Запорізькій 
області Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у 
будівництві, енергетиці та за об ’єктами котлонагляду та підйомними спорудами ГУ  Держпраиі у 
Запорізькій області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони праці Макаров Д.В.

х  Витяг з протоколу №  19-03/18 від 28.03.2018 р. засідання комісії ГУ  Держпраиі у 
Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Правша будови та безпечної експлуатації 
ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08) у комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва 
Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоиького В.С., які пройшли навчання у Запорізькому 
навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д .В .». а перевірку знань комісією, де головував 
перший заступник начальника ГУ  Держпраиі у Запорізькій області Дановський В.В. та брали 
участь: головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці та за о б ’єктами 
котлонагляду та підйомними спорудами Г У  Держпраиі у Запорізькій області Кайнов Е.В., 
викладач навчального центру з охорони праці Макаров Д.В.

х  Витяг з протоколу №  17-03/18 від 20.03.2018 р. засідання комісії Г У  Держпраиі у 
Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Правила безпеки систем газопостачання 
(НПАОП 0.00-1.76-15)» Д БН  В.2.5-20-2001 Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і 
споруд. Зовнішні мереж і та споруди у комерційного директора Соловей О.Є., директора з 
будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоиького В.С., які пройшли навчання у 
Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань 
комісією, де головував перший заступник начальника ГУ  Держ праиі у Запорізькій області 
Дановський В.В. та брали участь: начальник відділу нагляду о б ’єктів підвищеної небезпеки ГУ  
Держпраиі у Запорізькій області Галушка М.М., викладач навчального центру з охорони праці 
Макаров Д.В.

^  Витяг з протоколу №  14-03/18 від 15.03.2018 р. засідання комісії ГУ  Держпраиі у 
Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Правила будови та безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87) у комерційного директора Соловей
О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоиького В.С., які 
пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.». а 
перевірку знань комісією, де головував перший заступник начальника Г У  Держпраиі у Запорізькій 
області Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у 
будівництві, енергетиці та за о б ’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Г У  Держ праиі у 
Запорізькій області Кайнов Е.В.. викладач навчального центру з охорони праці Макаров Д.В.

^  Витяг з протоколу №  29-03/18 від 28.03.2018 р. засідання комісії ГУ  Держпраиі у 
Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Правша охорони праці під час зварювання 
металів» (НПАОП 28.52-1.31-13) у комерційного директора Соловей О.Є., директора з 
будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоиького В.С., які пройшли навчання у 
Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань 
комісією, де головував перший заступник начальника ГУ  Держ праиі у Запорізькій області 
Дановський В.В. та брапи участь: головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві,



енергетииі та за о б ’єктами котлонагляду та підйомними спорудами ГУ  Держпраиі у Запорізькій 
області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони праиі Макаров Д.В.

х  Витяг з протоколу №  28-03/18 від 28.03.2018 р. засідання комісії ГУ  Держпраиі V 
Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Правша охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) у комерційного директора Соловей О.Є., 
директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли 
навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.». а перевірку 
знань комісією, де головував перший заступник начальника Г У  Держ праиі у Запорізькій області 
Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, 
енергетиці та за о б ’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Г У  Держпраиі у Запорізькій 
області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони праиі Макаров Д.В.

х  Протокол №  36.3/18 Е від 29.03.2018 р. з перевірки знань вимог П равш  безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.28-98), П равш  технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, П равш  пожежної безпеки України, Правил користування 
електричною енергією, Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), 
Правш  улаштування електроустановок в обсязі V гр. з електробезпеки та допуском до робіт в 
електроустановках напругою до та вище 1000 В у комерційного директора Соловей О.Є., 
директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли 
навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку 
знань комісією, де головував керівник навчального центру з безпеки праиі Макаров Д.В. та брали 
участь: заступник начальника Д ІЕН  в Запорізькій області Шевченко В.І., перший заступник 
начальника ГУ  Держ праиі у Запорізькій області Дановський В. В.

х  Витяг з протоколу №  85 від 09.02.2017 р. засідання кваліфікаційної атестаиійної комісії 
з перевірки знань, умінь і навичок з професії «Монтажник з монтаж у сталевих та залізобетонних 
конструкцій з правом стропальника» з присвоєнням 4-го кваліфікаційного розряду верхолазам 
Іваничко І.В.. Скибану А.В., які пройшли навчання у ТОВ «НВП «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА», а 
перевірку знань комісією, де головував інженер з охорони праиі ТОВ «Доміра Девелопмент» 
Болдесова Ю.В. та брали участь: начальник відділу професійної підготовки ТОВ «НВЦ  
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» Давиденко М. А.: головний державний інспектор відділу нагляду у 
будівництві Управління нагляду в промисловості і на о б ’єктах підвищеної небезпеки Головного 
Управління Держ праиі у Київській області Периіко В. М, які допущені до виконання робіт на 
висоті.

х  Витяг з протоколу №  287 від 24.06.2016 р. засідання кваліфікаційної атестаиійної 
комісії з перевірки знань, умінь і навичок з професії «Електрогазозварник», з присвоєнням 4-ого 
кваліфікаційного розряду відповідно електрозварнику Чистікову С.П., який пройшов навчання у 
ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА», а перевірку знань комісією, де керівник НВЦ «Безпека та 
Надійність» Сивак В.Ф. та брали участь: начальник відділу професійної підготовки ТОВ «НВЦ  
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» Давиденко М. А.: головний державний інспектор відділу нагляду у 
будівництві Управління нагляду в промисловості і на о б ’єктах підвищеної небезпеки Головного 
Управління Держ праиі у Київській області Першко В. М., який допущений до виконання 
зварювальних робіт,

х  Протокол засідання атестаиійної комісії №  КВ99-694-2017 від 19.01.2017 р. засідання 
атестаиійної комісії ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» з перевірки знання електрозварника 
Чистікова С.П. згідно вимог П равш  атестації зварників НПАОП 0.00-1.16-96, ДСТУ Б.В.2.6- 
199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. НПАОП 0.00-1.11-98. НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН  В.2.5-20-2001. 
СНиП 3.05.03-85. СНиП 3.05.05-84. СНиП III-18-75. ДСТУ-Н Б  В.2.5-66:2012. ДСТУ-Н Б  В.2.5-



68:2012. з допуском до ручного дугового зварювання та газового зварювання будівельних 
конструкцій, систем водопостачання каналізації, теплових мереж, трубопроводів пари і гарячої 
води, газопроводів з тиском природного газу не більше 1,2 МПа, парові та водогрійні котли 
теплопродуктивністю понад 0,1 МВт за участю експерта Українського атестаиійного комітету 
зварювальників КВ 99, допущений до виконання зварювальних робіт.

х  Витяг з протоколу №  4 від 14.05.2018 р. засідання комісії з перевірки знань ТОВ 
«ПРОБІЛД» про перевірку знань, умінь і навичок у спеціалістів за напрямком Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.28-98), Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. П равш а пожежної безпеки України, Правила 
користування електричною енергією, Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП  
40.1-1.07-01), П равш а улаштування електроустановок у електромонтера Чечевиці В.М., який 
допущений до виконання робіт в електроустановках понад 1000 В.

х  Витяг з протоколу №  578 від 23.09.2016 р. засідання кваліфікаційної атестаиійної 
комісії ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» про перевірку знань, умінь і навичок з професії 
«Землекоп» з присвоєнням 3 розряду землекопу Ісаєву В.Ю., який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ  
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА», а перевірку знань комісією, де головував інженер з охорони праці ТОВ 
«Доміра Девелопмент» Болдесова Ю.В. та брали участь: начальник відділу професійної 
підготовки ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» Давиденко М. А.: головний державний 
інспектор відділу нагляду у будівництві Управління нагляду в промисловості і на о б ’єктах 
підвищеної небезпеки Головного Управління Держпраиі у Київській області Першко В. М.. який 
допущений до виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій.

х  Протокол №  1 від 09.04.2018 р. засідання постійно діючої комісії ТОВ «ПРОБІЛД» з 
перевірки знань з питань охорони праці, в т. ч. чинного законодавства України про охорону праці, 
інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, пожежної безпеки у робітників 
Товариства (4 особи.).

х  Копія витягу з «Журналу перевірки знань» працівників зайнятих експлуатацією 
електроустановок від 09.04.2017 р. (4 ос.).

ТОВ «ПРОБІЛД» наказом №  4-ОП від 09.04.2018 року створено службу охорони праці, що 
затверджено Положенням про службу охорону праці. Наказом №  7-ОП від 09.04.2018 року, 
затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони 
праці - Триодіал Ігор Вастьович.

наявністю служби охорони праці,

Наказом №  3-ОП від 09.04.2018 року затверджені посадові інструкції директора, комерційного 
директора, директора з будівництва, керівника будівельної ділянки, інженера з охорони праці (5 од.). 
Наказом №  6-ОП від 09.04.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види 
робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

№  1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці:
№  2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках:
№  3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт:
№  4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків 

на виробництві:
№  5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та 

інструментів:
№6. Інструкція з охорони для монтажника:
№  7. Інструкція при виконанні верхолазних робіт:
№  8. Інструкція під час виконання робіт із застосуваннями засобів підмощування:
№  9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;



№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів.
№ 11. Інструкція під час виконання робіт на висоті;
№  12. Інструкція під час земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в 

зоні розташування підземних комунікацій;
№  13. Інструкція з охорони праиі для землекопа;
№ 1 4  Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в діючих електроустановках 

напругою понад 1000 В;
№  15 Інструкція з охорони праці електромонтажника;
№  16. Інструкція під час виконання зварювальних робіт;
№ 17. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до 
вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке 
затверджене наказом №  7-ОП від 09.04.2018 року.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

•  Паспорти, гарант ійні т алони та керівництва з експлуат ації на обладнання: 
зварювальний трансформатор СТШ -250 У2 зав. № 489777854; перфоратор «В08С Н » - 1 од., ел. 
Д риль «В08СН » - 2 од., бетонозмішувач -  3 од., ш ліф маш инка для нарізки труб «болгарка» - 1 од., 
нож иці ел. «В 0 8 С Н » - 2 од., пліт коріз універсальний  -  2 од.

• В  наявност і установка для копання ш ахт них криниць АМ К О ДО Р 702 (Україна, 2017  
р.), глибина копання 4,1 м., в наявност і паспорт та інструкція з експлуат ації;

• П ротокол №  17/03/18 від 17.03.2018 р„ виданий ТОВ «БК «Н овий Берег» щодо перевірки 
електрообладнання та ручного інструменту.

• П ротокол №  18/03/18 від 17.03.2018 р. щодо перевірки опору ізоляції: рукавиці гумові 
діелектричні — 2 пари, калош і гумові діелектричні — 2 пари, килим и гумові діелект ричні (50x50/20 
кВ) - 2  од. з висновком, що вони придат ні до експлуат ації в якост і захисного засобу.

•  Свідоцтво про атестацію елект рот ехнічної лаборат орії ТОВ «БК «Новий Берег» №  
П Ч  07-0/1787-2015 від 31.07.2015 року, терміном дії на 3 роки.

• Сертифікат відповідності серія В Б  N° 523568 термін дії з 20.06.2015 року до 19.06.2022 
року на килим и гумові діелектричні, виданий Держ авною системою сертифікації УкрСЕПРО.

•  Сертифікат відповідності серія ББ  М  898655 т ермін дії з 27.02.2015 року до 26.02.2022 
року на боти гумові діелект ричні формовані, виданий Держ авною системою сертифікації 
УкрСЕПРО.

• Паспорти, гарант ійні зобов’язання та керівництво з експлуат ації на: заземлення  
переносне типу ЗПП-1ОМ-ЕЬРКІВ зав. № 12/451 - 1 од.; покаж чик високої напруги типу УВНУ-10 
СЗ ИП-ЕЬРКІВ зав. №  124182 -  1 од.: покаж чик низької напруги т ипу ПИН90-2М -ЕЬРКІВ зав. №  
1894 -  1 од.; штанга ізолююча оперативна т ипу Ш О-ІО зав. №  315914 -  1 од., вимірювач 
парламентів кола фаза-нуль Ц К  0220. зав. №  00385: вимірювач опору заземлення Ц С  4107, зав. №  
01981.

• Копія керівницт ва з експлуат ації та гарант ійні зобов’язання на: пояса запобіж ні 
лям кові т ипу 1ПЛ-К, номер парт ії 2/16, зав. №№ 20204, 20205, дата випуску 16.11.2015 р.

•  П ротокол №  42/8 від 19.03.2018 р. випробувальної лаборат орії ТОВ «Карола» щодо 
періодичних випробувань поясів запобіж них лям кових т ипу 2 ПЛ-К, виробник ТОВ «П ромЗІЗ», 
(зав. №№ 20204, 20205) з висновком, що пояси лям кові відповідають вимогам нормат ивних актів і 
мож уть бути допущ ені до експлуатації.

• Ат ест ат  про атестацію реєстраційний №  2Т894 від 04.08.2014 р. щодо випробування 
кранів, візків вант аж них з підіймальними пристроями, підйомників, кішок, талів, лебідок, 
автопідйомників (вишок), автонавантаж увачів, ліфтів, поясів запобіж них, пристроїв



вантажозахоплювальних. каруселей та інших атракціонів, запасних частин до 
вищезазначеного обладнання. виданий випробувальній лабораторії ТОВ «Карела»
Національним агентством з акредитації України.

• Декларація п р о  відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного 
регламенту засобів індивідуального захисту V.А.ТК.006.Р.03101-11 від 20,09.2011 року (на 
пояс лямковий 2ПЛ-К, строп канатний, строп ланцюговий та інше верхолазне знаряддя).

експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «ПРОБІЛИ» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в 
повному обсязі, а саме: костюм  -  14 од., берет  -  14 од., черевики (напівчеоевики) - 14 пар .  

шкарпетки -  14 пар, рукавиці - 14 пар, плаш з капюшоном (черговий) -  14 од., куртка утеплена  -  

14 од., штани (напівкомбінезон) утеплені- 1 4  од., чоботи утеплені - 14 пар., шапка утеплена - 1 4  
од., рукавиці утеплені -  14 пар, комбінезон  -  14 од., каска захисна -  14 од., вогнегасники -  4 од., 
аптечка - 1 од., пояс страхувальника -  2 шт.. костюм зварника - 1  од., окуляри захисні - 1 пари. 
маска зварника -  1 од., респіратор протипиловий - 4  од., пояси лямкові -  2 ш т. рукавиці гумові 
діелектричні -  2 пари, калоші гумові діелектричні -  2 пари, килими гумові діелектричні (50x50/20 
кВ) -  2 од.
засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «ПРОБІЛД» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праиі. розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці, наказом №  7-ОП від 09.04.2018 р о к у  затверджено та введено у дію положення п р о  

проведення навчання та перевірку знань з питання охорони поаиі
Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного 

інструктажу з питань охорони поаиі. забезпечено необхідної навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно -  правові акти з охорони 
праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які 
використаються при проведенні робіт, шо декларуються.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праиі та 
промислової безпеки.
нормативно-правовоїтехнічноїбашиищчально — методичного забезпечення)

І.В. Ніколаєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєсф&вашгз^ткурналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці  .

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.


