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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповілності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця__ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМ ІН
БУА»,________________________________________________________________________

(лля юридичної особи: найменування юридичної особи, ґ 'і

52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район
с. Новоолександрівка, вул.Паркова, буд.9 кв.6

місцезнаходження,
Код ЄДРПОУ: 37707549,

кол згідно з ЄДРПОУ,
Директор Борисенко Юрій Олегович,

прізвище, ім'я та по батькові керівника
ТелесЬон: (056) 712-32 10

номер телефону,
bv.prominbud@amail.com

іелєфаксу, 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 підвищеної____небезпеки __ виконуються .„на____території
Дніпропетровської області та на об ’єктах за мовника згідно договорів 
ПІДРЯДУ

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

машин, механізмів, устаткований 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 лата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці: не проводився

(лата проведення аудиту)

Я,Борисенко Ю рій Олегович
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

mailto:bv.prominbud@amail.com


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, що виконуються на висоті понад 1,3 м етра;

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, лага виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Загальна кількість робочих місць: 29, з них 6- 1ТП, 23 - робітники, з них - 
18, на_____яких існує підвищений ризик_____виникнення

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
Кількість споруд - 1

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Функції служби охорони праці покладено на
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

Керівника___Борисенко__Ю .О .___наказом____№]_ від 26.06.2018
року.____________
Відповідальним за безпечне виконання робіт призначено наказом
№ 10 від 26.06.2018______начальника монтажної дільниці Аяченко
Олександра Вікторовича_________________________________________________
з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,
Інформації про інструкції:___перглянуті і введені в дію наказом № 8 від
26.06.2018 року інструкції з охорони праці по безпечному виконанню 
заявлених видів робіт:
Інструкція № 2 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних засобів страхування.
Інструкція №6 з .охорони пра ці при виконанні інструментами та
пристроями.__
Інструкції по ф о рмі і змісту відповідають вимогам  НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

інструкцій про проведення навчання та
На підприємстві створено комісію з питань навчання та перевірки
знань з охорони праці__наказ N9 2 від 26.06.2018 року , розроблено
тематичні плани, плани гра фіки перевірки знань.
Інформації про проведення__навчання з питань охорони праці
керівників:



Керівник та 1ТП підприємства __пройшли перевірку знань.
Директор Борисенко Ю .О., в АП «Запорізький навчально - к у р с о в и й  
комбінат» та перевірку знань законів та нормативних актів з охорони 
праці в к о м і с і ї  Головного управління Аержпраці у Запорізькій області 
протокол №631 від 19.04.2018. року. Начальник монтажної дільниці та 
виконроб пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань 
законів та нормативних актів з охорони праці в комісії Головного 
управління А ержпраці у Дніпропетровській області протокол №072 
від 24.04.2018 року та №064 від 1 2.04.2018 року.
_______ Директор Борисенко__Ю.О..__начальник монтажної дільниці
Аяченко О.В., виконроб Тарасюк Ю.П,___пройшли навчання в ТОВ <<УК
СПЕКТР» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21 - 98 «Правила безпечної
експлуатації____електорустановок» в_ комісії Головного управління
Аержпраці у Дніпропетровській області протокол №060 від 10.04.2018 
року та №157 від 03.08.2018 року.
______ Директор Директор Борисенко Ю.О., начальник монтажної
дільниці Аяченко О.В., виконроб Тарасюк Ю.П.___ пройшли навчання в
ТОВ «УК С ПЕКТР» та_перевірку знань «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00 - 1.15 - 07 в комісії Головного 
упра вління А ержпраці у Дніпропетровській області протокол №042 
від 06.03.2018 року, №138 від 06.07.2018 року.
_____________Директор Директор___ Борисенко Ю.О.. начальник
монтажної дільниці Аяченко О.В., виконроб Тарасюк Ю.П пройшли
навчання__в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13
«Правила охорони праці під__час__роботи з інструментами та
пристроями» в комісії _ Головного__ управління_____ Аержпраці__ у
Дніпропетровській_ області протокол №138 від 06.07.2018 року. 
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
праці робітників.
_______Електорозварник___ Ф л уєр а р ___ B.C. закінчив____ПТУ____№9
мкЬіДніпропетровська _за _ ф ахом __ електрогазозварник, пройшов
атестацію зварників у .ком іссії ПНП «КОКСОХ1МТЕПЛОМОНТАЖ» j
допущений до ручного дугового зварювання та газового зварювання
сталевих, не с учих.і огроджуючих конструкції протокол №158 від
07.06.2018 року.
Працівник Здор _В,В,_ здобув ... пр о ф ес ію монтажник технологічних 
трубопроводів в ТОВ «УК СПЕКТР» посв. № 0698, за протоколом №088 
від 16. 04.201 8р .
Працівник Потороча Я.О. здобув проф есію слюсар - ремонтник в ТОВ 
«УК СПЕКТР)) посв. № 0724, за протоколом №091 від 1 7. 04.2018р. 
Працівник Ульяненко _МJO . здобув проф есію  монтажник технологічних 
трубопроводів в ТОВ «УК СПЕКТР» посв. N9 0725, за протоколом №091 
від 1 6. 04.2018р.
Працівник Чиснов І.С. здобув професію  м онтажник технологічних
трубопроводів в ТОВ «УК СПЕКТР» посв. № 0444, за протоколом №058



віл 07. 03.2018р.

_______ Працівники пройшли на вчання та перевірку знань законів та
нормативних актів з охорони праці_ комісією протокол № _45 від
10.09.2018 року; навчання у ІОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань знань з 
«Правил охорони праці піл час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00
- 1.15 - 07 . НПАОП 0.00-1.71-13 та «Правил охорони праці піл час
роботи з інструментами_та_пристроями» в комісії' Головного
управління А ержпраці у Дніпропетровській області протокол № 074 
віл 26.04.2018 року.

інструктажу з питань охорони праці,
______ На підприємстві__створено куточок з охорони праці за
«Рекомендаціями щодо організації кабінету промислової безпеки з 
охорони праці» (наказ № 21 від 20.03.18р.)
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному 
обсязі відповідно до вимог Типових галузевих норм безкоштовної 
видачи спецодягу, спеціального взуття та _ інших 313 працівникам
загальних професійрізних__галузей промисловості. Засоби _ 313
проходять необхідні випробування та огляди с занесенням в журнал та 
складанням а ктів. (Пояс страхувальний ПП2 - 04 №1227 та №1818, 
капроновый канат - 5м. - 2 од., Страховочна прив язь ТАРВЕТ $ТН 108 - 2 
№1 1801942; протокол № 451-09/18).

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Закон У країн и «Про охорону праці», Типове положення про навчання з 
питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05 зі змінами 2017 р., 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-4.15- 
98, Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, Правила 
охорони праці_ при роботі з інструмента ми та _пристроями 2014,
НПАОП______ 40.1-1.21 - 98 «Правила безпечної експлуата ції
електорустановок», «Правил охорони пр а ці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00 - 1.15 - 07

норма і ивно-правової
Риштування пересувне «Атлант»__ №___95/23 (акт огляду___від

25.09.2018р.),
та матеріально технічної бази навчально методичного забезпечення)

_________
(інійиали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці
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