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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО БУД ГРУПП»
(для юридичне# особи: найменування юридичної особи* 

ЗООбЗ.Дніпрйпетровеька обл.уМ. Кривий Ріг .вул. Соборності 45/3 
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 40446865. керівник -  Бандурін Олексій ВітадьЙович 
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, 

тел.067 539 66 40 .е-таІ1: Ьапдигт@икґ.неі: 
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
цлатника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Роботи підвищеної небезпеки в и к о н у ю т ь с я  згідно з  договорами підряду натеш торїї

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

машин, механізмів, уетатковання підвищеної небезпеки)

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

Згідно додатку 1. до порядку правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідна пШ аШ ви кабінету міністрів М І 788 від 16,08.2002 року ТОВ « 
АГРО БУД ГРУТШ» страхування не проводиться ; ї0му:ш0 не с об’єктом піявищенної небезпеки

(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. Бандурін Олексій Віталійович 
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи— підпрй^йй)

нією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони пралі та п р о м и с л о в о ї безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації /застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

- роботи* що виконуються на висоті понад 1.3 м:
(найменування виду |юІ>Іт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- роботи верхолазні;
- зварювальні роботи;



Кількість робочих місць :6 .кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
Зі_____________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
Кількість будівель і споруд: адміністративна будівля -І.складські приміщення-1 .об’єкти -  
замовника,

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

Інші відомості Наказом №3 від 10.01.2018р. на підприємстві створена комісія по перевірці 
знань з питань охорони праці у складі: голови к о м іс ії-д и р є к т о р  Бандурін О.В.

членів комісії-інженера з охорони праці Стрельцової С.О..інженера Зощука О.І.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки;
Переглянуті:
Положення про систему управління охороною праці (наказ №3 від 10.01.2018р.’):
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№3 від 10.01.2018).Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції 
(наказ №2 від 10.01.2018р. ̂ Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №4 від 
10.01.2018р. )Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки (наказ №3 від 10.01.201 £рЛПоложення про нарядну та биркову систему 
(наказ №3 від 10.01.2018р.).Виконання функцій служби охорони праці покладено на інженера з 
охорони праці Стрельцову С.О.(наказ №1 від 10.01.2018р .).
Наказом №7 від 01.03.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті 
.верхолазник робіт призначено інженера Зошука 0.1.
Наказом №6 від 01.03.2018 відповідальною особою за безпечне виконання зварювальних 
рббіт.призначено Стрельцову С.О.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Документи (протоколи )лкі підтверджують проходження навчання та перевірки знань 
законодавства з охорони праці та інших НПАОП керівником.спеціалістами .членами 
комісії.відповідапьними особами та працівниками підприємства .а саме:

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту.
Директор Бандурін О.В..інженер з охорони праці Стоельцова С.О.лнженер Зошук О.І.. пройшли 
навчання Закону України «Про охорону праці», правил пожежної безпеки в Україні .Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ПК «Центрі професійної освіти і навчання» 
(протокол №717/1 від 16.09.2016).в ТОВ НКП «Моноліт» (протокол №11/107 від 30.11.2016р) 
проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Директор Бандурін О.В. та інженер Зошук О.І.. пройшли навчання і виявили потрібні знання з 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» м.КривиЙ Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області .витяг з протоколу №11/115 від 30.11.2016р.

Інженер Стрельиова Софія Олегівна пройшла навчання та виявила потрібні знання :Законодавчих 
актів з охорони праиі.гігієни праді .надання першої медичної допомоги потерпілим 
.електробезпеки .пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» 
м.Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області .витяг з протоколу №717/1 від 16.09.2016р.

Директор Бандурін О.В. та інженер Зошук О .І./У  група з електробезпеки до і вище 
1000В).пройшли навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів .Правил 
пожежної безпеки (НПАОП 40.1-1.21-98) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» перевірку знань проведену 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу 11/121 
від 30.11.2016 р.

Інженер з охорони праці Стрельиова С.О.(IV група з електробезпеки до і вище 1000 В).пройшла 
навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів .Правил пожежної безпеки 
(НПАОП 40.1-1.21-98) в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» м.Кривий Ріг та



перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці V Дніпропетровській 
області .витяг з протоколу № 845/1 від.23.12.201 6р)
-протокол №1 від 15.01.2018р .засідання комісії по перевірні знаю, з їгоі-ань охорони праці ТОВ 
«АГРО БУД ГРУПП» щодо перевірка знань з охорони прані прй виконанні Робіт ж  вй<Шті.а саме 
верхолази Жулінський М.А..КІТ В.С.
- протокол №2. від 16.012 0 18р-3асі лання комісії по ігаЬейіРш знань з  питань Шброни драй  ТОВ 
«АГРО БУД ГРУПП» щодо перевірки знань з охбЬРш прІїїі прй викбйіаййі заафюваяьяи^ робіт .а 
самеТрушкіна О.С.
Електрозварник Трушкін А.С.ГШ група з електрббезпекй До 1000 В \ш ойш ов навчання Правил 
безпечної експлуатації елйстрдустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) в ДП «НКК 
«Кривбасбуд» та перевірку знань проведену комісією ГЬлЬвнотб управління Держпраці у 
Дніпропетровській області .витяг з протоколу № 129 від.25,Ш.Ш17р\

- копія посвідчення №00002362 від 25.05.2016 Ж у л ін с ь к и й  М.А.про. закінчення ним в ТОВ 
«НКІІ «МОНОЛІТ» та присвоєння йому кваліфікації верхолаза 6 розряду

- копія посвідчення №00002363 від 25.05.2016 КІт В.С..про закінчення ним в ТОВ «НКІІ 
«МОНОЛІТ» та присвоєння йому кваліфікації верхолаза б т зт іж

- копія посвідчення 12СВ№00006117 вад 30.06.2010Р Трушкін О.С.про закінчення Ним ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТІ та Присвоєння йому кваліфікації електрозварник 6 розряду.

Ш  ШпЬисмстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони драпі:
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому м ісц і;
- реєстрації посадоіііх та інструкцій з охорони праці:
- видачі ін с т р у к ц ій  з  о х о р о н и  п р а ц і
- реєстрації видачі нарядів -д о п у с к ів  на виконання роШт підвішеної небезпеки
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС.ПТЕЕС
- обліку та зберігання засобів індивідуального захисту.

Перелік інструкцій з охорони пранії затвердженні наказом №2 від 10.01.2018 р )
- при виконанні робіт на висоті №1
- іірй роботі з р у ч н и м  електрифікованим інструментом № 3
- п р и  виконанні верхолазних робіт: №2
- з надання першої медичної допомоги. №10

Експлуатаційна документація на обладнання та електроінструмент: на п ід п р и є м с т в і в ваявності 
паспорти та ін с т р у к ц ії з  експлуатації на все обладнання та електроінструмент .яке 
використовується.
Працівник ТОВ «АҐРО ВУД ГРУПП» забезпечені спецодягом.спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту в п овн о м у  обсязі:

- каска захисна - 3 шт
- окуляри захисні - 3 шт
- захисні рукавиці .сдешдяг.спец взуття -  3 комплекти 

діелектричні рукавипі-3 шт
- шиток зварника-1 шт
- спец.костюм для зварювальних робіт-1 шт
- запобіжний пояс -3 шт (дата наступної повірки 13Л2.20і8р)

Наявність нормативно-^яравової документації:
- Закон України «Про охорбну праш>>:
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних ШтіегоріЙ .затверджений наказом 

МОЗ України №246 від 21.05.2007р.:
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою:
- НПАОП 0.00-4,15-98 Положення про розробку інструкцій з охоронипраш:



НПАОП 0.00-4.26-96 ҐІолШ іядя йр& порядок забезпечення и ш н ш й и к і в  епешадьшш 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індішідуального захисту:■
НПАОП 0.00-4.12*05 Типове положення про порядок проведення навчання і
знань а пиїш ь охрройй праш:
НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони їіраш дштйіШ йтва

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про ш іу ж іу  охорони прані:
НПАОЇ140.1-У21-9Е Ш авш а бшіпеаної шсшуатапіі^ле^ішустановем споживаній: 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правші охорони праді під час виконання робіт на висоті:
НПАОП 452~7,02~12 Охорона прані і промжшіова без пека у Іудівшшгві .
НПАОП 2&52-1.3І-13 Правзая о%оройй прапі під чає аварвавйьних робіт 
Навшння та інстрш тш і а питань охорони прапі проводяться у віашвідності до вшгог 
Типового положення Ш ро п о р я д о к  п р о в & д єя н я  навчання та перевірки знань з питань 
оборони драігі)*, Екзамени проводяться традтійними методами за білетами.
На підприємстві є в наявності куток Оборони праві .який забеюея&нйй посібниками.

і плани, прот&ами піДґОтрвш ісШткв. 
ріально-технічної бшинавчально^методичного забезпечення)

О.В.Башіурін 
(Ьшдалм та прізвище)

етроваяа у  журналі обліку суб'єктів господаріввшня у територш ьш му

Я Г О . /у> .

Прмміткй: 1. Фізична особа— ігідпрйшець своїм підписом надаезгоду на обробку персональних 
даних зметоіо мбезнечвнШЕ виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підащцщої кШ ш и  та на ш сшуаш ціш 
(застосування) машин, мешнізмів, устаткойанйя підвищеної небешеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки щіатшиеа податків не зазначається фізичними 
особами* які яерш свої релігійні перШОйания відмовлшться від йеш  прийняття та 
повідомили про це відповідабїйу органу державної податкової ейужбй і мають 
відмітку в паспортів”.


