
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

в
2УСЕ770Т8ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженною відповідальністю. 
«Н1КОПРОГРЕСБУД» 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля,_____

(для юридичної особи: найменування юридичної особи 
буд. 106; код ЄДРПУ 34124403; Директор Балагуш Олена Михайлівна._________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Теле/факс (0566)639-501; info@npb.com.ua.___________________________________________
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;

Роботи виконуються згідно з договорами підряду. Україна Дніпропетровській області.__________
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

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОСТРАХ»__________________________
(найменування страхової компанії, 

строк дії до 24.05.2019Р, № Р М Ю . \ 8  -  164УЧ С 63 24.05.2016р._______________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився________________________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Балагуш Олена Михайлівна________________________________________________________________
(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:

Роботи верхолазні_________________________________________________________________________
(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, у

тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:info@npb.com.ua


Інші відомості:

Призвіте, ім ’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки на ТОВ «Нікопрогресбуд» наказами по підприємству, 
призначені: ____________________________________________________________________

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор підприємства. 
Балагуш О.М._______ _________________________________________________________________

За безпечне виконання робіт по дільницям, а саліе:

- Відповідальний за безпечне виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті начальника
дільниці Степаненко В.І., наказ №257 від 5.06.2018р._____________________________________
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства енергетика 
Чимбар С.В., наказ №276 від 08.11.2016р._______________________________________________

Наявність служби з охорони праці: на підприємстві створена служба з охорони праці наказ № 8 від 
03.04.2006р., наказом № 143 від 02.11.2015р. переглянуто та введено у дію положення про систему 
управління охороною праці на підприємстві._______________________________________________

Інформація про інструкції з охорони праці: на підприємстві наказом № 176 від 21.12.2015р.
розроблені та затверджені інсрукції з охорони праці по прфесіям та видам робіт згідно положення. 
інструкція з верхолазних робіт № 78 від 03.07.2017р.________________________________________

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці: на підприємстві 
постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці наказ № 574 від 29.12.2017р. Члени 
комісії пройшли навчання та перевірки знань відповідних правил з охороні праці._____________

голова комісії:

1. Балагуш О.М. -  Директор. Посвідченя № 010313 від 07.09.2015р Загальний курс з «Охорони 
праці»; посвідчення № 152101 від 19.05.2017р. правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті; посвідчення № 112296 від 19.05.2017р. електробезпека._______________________

члени комісії:

2. Трегубенко О.О. - Провідний інженер з охорони праці. Посвідчення № 014546 від 19.05.2017р. 
Загальний курс з «Охорони праці»; посвідчення №152099 від 19.05.2017р. правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті; посвідчення № 112294 від 19.05.2017р. електробезпека.

3. Петренко В.В. -  Головний інженер. Посвідчення №011561 від 06.12.2017р. Загальний курс з 
«Охорони праці»; посвідчення №130139 від 07.09.2016р. правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті; посвідчення № 111450 від 01.09.2016р. електробезпека._______

4. Чимбар С.В. -  Енергетик. Посвідчення № 151931 від 28.10.2016р. Загальний курс з «Охорони 
праці»; посвідчення №014372 від 28.10.2016р. правила, охорони праці під час виконання робіт 
на висоті; посвідчення № 112061 від 19.05.2017р. електробезпека.________________________

5. Бабич A.B. -  верхолаз кваліфікаційне посвідчення №496/10 від 17.12.2010р. засвоїв програму 
вступного інструктажу запис у журналі реєстраціїївступного інструктажу з питань охорони 
праці № 295 від 23.11.2017р пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці від 
24.11.2017р. протокол № 222; з правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 
0.00-1.15-07 та інструкцій з охорони праці при виконанні робіт на висоті № 8 затверджена



наказом директора № 176 від 21.12.015р; інструкція з охорони праці верхолазних робіт № 78 
затверджених наказом директора № 327 від 03.07.2017р.. протокол з перевірки знань №226 від
30.11.2017р.___________________________________________________________________

6. Шаповалов Д.П -  верхолаз кваліфікаційне посвідчення №677 від 11.05.2016р. засвоїв програму 
вступного інструктажу запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці № 298 від 23.11.2017р пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці від 
24.11.2017р. протокол № 222; з правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 
0.00-1.15-07 та інструкцій з охорони праці при виконанні робіт на висоті № 8 затверджена 
наказом директора № 176 від 21.12.015р; інструкція з охорони праці верхолазних робіт № 78 
затверджених наказом директора № 327 від 03.07.2017р., протокол №226 від 30.11.2017р.

На підприємстві наказом № 31 від 19.01.2018р. переглянуто та введено у дію положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, затвержені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з 
перевірки знань питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у 
відповідності до вимог чинного законодавства: Вступний інструктаж; первинний інструктаж; 
повторний інструктаж; позаплановий інструктаж; цільовий інструктаж. Затверджені програми з 
проведення вступного, первинного, повторного інструктажів._______________________________

Експлуатаційна документація: на підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація 
на устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми.

Забезпечення засобами індивідуального захисту: працівники підприємства забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно норм видачі спецодягу та інших 
засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних норм. Каска зхисна. захисна сітка 
огородження. Пояси запобіжні протокол № 32152994-31.12.15-198/1-18 від 15.03.018р, страхувальні 
канати (стропи) запобіжні верхолазні пристрої, уловлювачі з вертикальним канатом протокол № 
2152994-31.12.15-198/3-18 від 15.03.2018р. -  елементи верхолазного спорядження, які. 
використовуються разом із вищезазначеними засобами захисту._____________________________

Нормативно-правова матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення: на
підприємстві затверджений реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці наказом 
директора від 20.07.2018р. № 306. матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
охорони праці, навчально-методичне забезпечення - розроблені фахові білети з перевірки знань.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання таінструктажу з питань

ентації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-
забезпечення)

О.М. Балагуш
(ініціали та прізвище)

2018р .



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання 
Держпраці 20 р. № ^

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, устаткування 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."


