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з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУДАЛЬ ТЕРНА ТИВА»
(для ю ри ди чн ої особи: найм енування ю р и д и ч н о ї особи ,

51931, Дніпропетровська обл., м. Кам ’янське, вул. Галини Романової, буд. 9а, кв. 16,
ЄДРПОУ: 40555625, керівник Полулях Тетяна Анатоліївна, т. (067) 5234770, адреса електронної
пошти: нїгаІ\(ашкг. пеі
м ісц езнаходж ення, код згід н о з Є Д Р П О У , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса
ел. пошти;
______ ^_____________________________________________________________________________
для ф ізи чної о со б и - підприєм ця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і ном ер паспорта,
ким і коли виданий, м ісц е проживання, реєстраційний ном ер о бл ік ов ої картки платника
податків, ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса ел ек тр он н ої пошти;

Дніпропетровська

область,

місто

Кам ’янське,

згідно

з

укладеними

договорами.

м ісц е виконання робіт п ід в и щ ен о ї н ебезп ек и та/або експлуатації (застосування) маш ин, м еханізм ів, устатковання
підвищ еної небезпеки)
Інформація про наявність до го в о р у страхування цивільної відповідальності перед третім и особам и стосовно
відш кодування наслідків м ож л и вої ш коди

не проводилось

(найменування стр ахової компанії,
строк д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)
Інформація про проведення добр овіл ьн ого аудиту з охор он и праці:

не проводився.

(дата проведення а уди ту)

Я,

Полулях

Тетяна

А натоліївна______________________________________________________

(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю р и ди ч н ої особи

___________________________ _________________________________________________ _________

’

або ф ізи чн ої о со б и - підприєм ця)

цією декларацією підтвердж ую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3. метра.
(найменування видів робіт
підви щ ен ої небезпеки та/або маш ин, м еханізм ів,
устатковання п ідви щ ен ої небезпеки, тип або марка (за наявності),
ном ер партії, дата виготовлення, країна п оходж ен н я, які
виконуються та/або експлуатую ться (застосов ую ться ) б е з отримання відповідного дозв олу,

кількість робочих місць : 8, на яких існує ризик виникнення травм : 5.
кількість робоч и х м ісць, у то м у числі тих, на яких існ ує підвищ ений ризик виникнення травм,

будівлі - 1, споруди - 0, приміщення - 1, виробничі О б 'єкти - 2,
будівель і сп о р у д (прим іщ ень),

цехи - 0, дільниці - 1, структурні підрозділи - 0
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

/ Інші відомості:
Директор Полулях Тетяна Анатолійвна, в Д П «Приніпровський ЕТЦ» пройшла
навчання на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов 'язкове
державне соціальне страхування», «Про об ’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (витяг з протоколу №
24/8-16 від 24 червня 2016р.); «Правил систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.7615» (витяг з протоколу № 24/4-16 від 20 червня 2016р.); «Правил безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 » (витяг з
протоколу № 24/7-16 від 23 червня 2016р).; «Система стандартів безпеки праці.
Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12
(витяг з протоколу № 24/6-16 від 23 червня 2016р), «Типової інструкції по організації
безпечного проведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 (витяг з
протоколу №24/3-16 від 20 червня 2016р), «Правил безпечної експлуатації
елетроутсановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» (витяг з протоколу № 24/5-16
від 22 червня 2016р); перевірка знань проводилася комісією Г У Держпраці у
Дніпропетровській області.
Заступник директора — головний інженер - Ковтуновський Ігор Миколайович,
в ДП «Приніпровський ЕТЦ» пройшов навчання на знання Законів України «Про
охорону праці», «Про загальнообов’я зкове державне соціальне страхування», «Про
о б ’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів з охорони праці (витяг з протоколу № 24/8-16 від 24 червня 2016р.); «Правил
систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15» (витяг з протоколу № 24/4-16 від 20
червня 2016р.); «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 » (витяг з протоколу № 24/7-16 від 23 червня 2016р).;
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12 (витяг з протоколу № 24/6-16 від 23 червня
2016р), «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних
робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 (витяг з протоколу № 24/3-16 від 20 червня 2016р),
«Правил безпечної експлуатації елетроутсановок споживачів», «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні»
(витяг з протоколу № 24/5-16 від 22 червня 2016р); перевірка знань проводилася
комісією Г У Держпраці у Дніпропетровській області.
Виконроб Лобода Костянтин Свгенійович,
в Д П «Приніпровський ЕТЦ»
пройшов навчання на
знання Законів України
«Про охорону праці», «Про
загальнообов’я зкове державне соціальне страхування», «Про о б ’єкти підвищеної
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці
(витяг з протоколу № 24/8-16 від 24 червня 2016р.); «Правил систем
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15» (витяг з протоколу № 24/4-16 від 20 червня
2016р.); «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 » (витяг з протоколу № 24/7-16 від 23 червня 2016р).;
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12 (витяг з протоколу № 24/6-16 від 23 червня
2016р), «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних
робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 (витяг з протоколу № 24/3-16 від 20 червня 2016р),
«Правил безпечної експлуатації елетроутсановок споживачів», «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні»

(витяг з протоколу № 24/5-16 від 22 червня 201бр); перевірка знань проводилася
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.
Наказом № 11 від 14.06.2016 р., створена постійно діюча комісія з перевірки
знань з питань охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони
праці працівників товариства, атестована з питань охорони праці та відповідних
НПАОП. Голова комісії - Директор Полулях Тетяна Анатолійвна; Члени комісії є:
Заступник директора — головний інженер - Ковтуновський Ігор Миколайович —
Виконроб —Лобода Костянтин Євгенійович.
Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті. призначено
виконроба Лободу Костянтина Євгенійовича, (наказ № 12 від 14.06.2016р.); який
пройшов перевірку знань з питань охорони праці з курсу «Правила охорони праці при
виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» (Протокол 24/4-16 від 21 червня
2016р).
Відповідальною особою за електрогосподарство, призначено виконроба Лободу
Костянтина Євгенійовича, (наказ № 13 від 14.06.2017 р.), «Правил безпечної
експлуатації елетроутсановок споживачів», «Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» (витяг з
протоколу № 24/5-16 від 22 червня 2016р).
(прізвищ е, ім'я та по батькові о сіб , які відповідаю ть за дотриманням вим ог законодавства з питань охорон и
праці та пром ислової безпеки;

Наказом на підприємстві № 7 від 13.06.2017 р., затверджено положення про:
- положення про службу охорони праці;
- положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці;
- положення про систему управління охороною праці (СУОП);
- положення про застосування наряду-допуску при виконанні робіт підвищеної
небезпеки;
- Інструкції з охорони прані.
Робітники підприємства проходять навчання та переврку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці.
Протокол № 1 від 25.08.2016 р., постійно діючою комісії з перевірки знань з питань
охорони праці підприємства було проведено перевіку знань Законів України «Про
охорону праці» «Про загально обов 'язкове державне соціалене страхування», «Про
о б ’єкти підвищенної небезпеки»; «Правила охорони праці при виконанні робіт на
висоті»; Інструкцію з охорони праці №9 при роботі на висоті;
Інструкцію з охорони праці №10 при роботі з риштувань та підмостків; Інструкцію
з охорони праці №25 для електромонтажника силових мереж та обладнання;
Інструкцію з охорони праці №26 для електромонтажника з освітлення та
освітлювальних мереж; Інструкцію і охорони праці № 2 7 для електромонтералінійника з монтажу повітряних ліній місокої напруги та контактної мережі;
монтажників: Олійник С.П., М ирпиниченко А.М.. Вітько М.А., Дрьомов Д.О.,
Удовенко Р.Г.

ii^vrriuKUji
z вю zi.Ud.JUl / p., постійно діючою комісії підприємства проведено
перевіку знань монтажників: Олійник С.П., Мирошниченко А.М., Вітько М.А.,
Дрьомов Д. О., Удовенко Р.Г.
Протокол № З від 21.08.2018 p., постійно діючою комісії підприємства проведено
перевіку знань монтажників: Мирошниченко А.М., Вітько М.А., Дрьомов Д.О .,
Удовенко Р.Г., Зайченко В.А.
Наказом на підприємстві № 7 (Додаток) від 13.06.2017 р п ер е глян у т о та введені в
дію інструкції з охорони праці з:
1. Програма вступного інструктажу з охорони праці:
2. Вступний інструктаж з охорони праці;
3. Програма проведення первинного інструктажу з охорони праці на робочому
місці:
4. Інструкція з охорони праці для неелектричного персоналу, якому
присвоюється група з електробезпеки І;
5. Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом;
6. Інструкція з охорони праці при роботі з ручним інструментом та
пристосуванням и;
7. Інструкція з охорони праці при виконанні навантажувальнорозвантажувальних робіт;
8. Інструкція з охорони праці при ручному переміщенні вантажу;
9. Інструкція з охорони праці при роботі на висоті;
10. Інструкція з охорони праці при роботі з риштувань та підмостків;
11. Інструкція з охорони праці при виконанні земельних робіт;
12. Інструкція з охорони праці для електрогазозварника;
13. Інструкція з охорони праці для газорізчика;
14.Інструкція з охорони праці для монтажника сталевих та залізобетонних
конструкцій;
15.Інструкція з охорони праці для монтажника технологічного устаткування;
16.Інструкція з охорони праці для монтажника устаткування котельних
установок;
17.Інструкція з охорони праці для монтажника санітарно-технічних систем
та обладнання;
18.Інструкція з охорони праці для монтажника зовнішніх трубопроводів;
19.Інструкція з охорони праці для слюсаря з виготовлення вузлів санітарнотехнічних систем;
20.Інструкція з охорони праці для слюсаря з експлуатації та ремонту газового
устаткування;
21 .Інструкція з охорони праці для бетоняра;
22.Інструкція з охорони праці для арматурника;
23.Інструкція з охорони праці для муляра;
24. Інструкція з охорони праці для столяра;
25.Інструкція з охорони праці для електромонтажника силових мереж та
обладнання;
26.Інструкція з охорони праці для електромонтажника з освітлення та
освітлювальних мереж;
27.Інструкція з охорони праці для електромонтера-лінійника з монтажу
повітряних ліній високої напруги та контактної мережі;

28.Інструкція з охорони праці для стропальників, які обслуговують
вантажопідіймальні крани;
29.Інструкція з охорони праці для такелажника
наявністю сл у ж б и о х о р о н и праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, у тому
чіслі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки_________
інструктаж у з питань охор он и праці, експлуатацій ної докум ентації, засобів індивідуального захисту,

Працівники ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДАЛЬТЕРНАТИВА»
забезпечені спецодягом, спецвзуттям, та засобами індивідуального захисту у
повному обсязі.
Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від
17.06.2016р. №16. В наявності необхідна експлуатаційна документація на
обладнання, в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної
небезпеки.
Пояси запобіжні (.пройшли випробування: монтажний пояс безлямковий - 2
шт. Акт перевірки № 3 1 від 18.05.2018 р.,).
Інструмент з ізольованими рукоятками (плоскогубці, викрутки —Протоколи
випробування № №26,27 від 17 травня 2018р.), захисні засоби з діелектричної гуми
(рукавиці, боти, килимки — Протоколи випробування №№9,11,12) каски, драбини
(акт випробування № 4 від 01.06.2018р.), ручний інструмент на акумуляторах
(шуруповерт, дриль, перфоратор).
На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
На підприємстві обладнано кабінет охорони праці, оснащений оргтехнікою,
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону
праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами,
необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань
трудового законодавства і охорони праці.
На підприємстві організовано і проводиться первинний медичний огляду
працівників. Медогляд проходять в КЗ Верхньодніпровська ЦРЛ ДОР. На підставі
результатів медогляду оформлюються і зберігаються «Картки працівників, які
підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду». При прийомі
працівників
на
роботу
у
ТОВ
«ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«БУДАЛЬТЕРНАТИВА» проводиться під розписку ознайомлення про умови праці,
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні
права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.
Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових
осіб, що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують

додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо
вказаних робіт підвищеної небезпеки. Товариство забезпечено нормативноправовими актами з питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання
заявлених в Декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного
інструктажу та навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними
посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони
праці за посадами та професіями. Матеріально-технічна база відповідає вимогам
чинного Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
Бібліотечний фонд. Фонд нормативних документів, в тому числі нормативноправових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і
правил (СНиП, ДБН, тощо) та технічної документації Підприємства складає понад
20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд
систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.
В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП, а
саме:
ЗУ №229- IV від 21.11.2002р. Закон України «Про охорону праці»
Пост КМУ №1107 від 26.10.201 Ір Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин , механізмів
устаткування , підвищеної небезпеки.
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним
одягом,
спеціальним
взуттям
та
іншими
засобами
індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.21-98
споживачів

Правила

безпечної експлуатації електроустановок

Наказ М 0 3 №246 від 21.05. 2•>'' ■. Порядок провеРюшжФУУШ ї
працівників певних категорії

Наказ міністерства від 16.05.2013р. №2 73 Правила технічної експлуатації
електроустановок
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт, підвищеної небезпеки
які д ек ла р ую т ь ся .__________________________________________________________
я)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному
_________ .
органі Держ пращ * ^
2 (К ^ р . №

Примітки:

1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання
робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищ еної 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 держ авної податкової служби і
мають відмітку в паспорті.".

