
ДЕКЛАРАЦІЯ -_гоґ8 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно- 
монтажне управління № ЗО» 50083. _____________ Іг__________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи

Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг.вул. Володимира Терещенка, 25А код ЄДРПОУ 
37663782, КВЕД 42.9 директор Хмельовський Сергій Леонідовичяел. 410-28-04____________

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

е-таі!:ооо.smu-30@yandex.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 на території Дніпропетровської 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
___________________________________ відсутній____________________________________________

(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, Хмельовський Сергій Леонідович
(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, зварювальні роботи

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

кількість
виконую ться та /або  експлуатую ться (за сто со в у ю ть ся ) б ез  отримання  

робочих місць 20; на яких існує підвищений ризик виникнення травми: 12
ВІДПО ВІДНО ГО дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), 

І ,

виробничих об'єктів

Роботи планується виконувати на об'єктах замовника
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:smu-30@yandex.ua


Інші відомості : Хмельовський Сергій Леонідович - директор ТОВ «Будівельно-монтажне 
управління №30» . пройшов перевірку знань чинних законодавчих і нормативно-правових актів з

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки на основі наказу Головного управління Держпраці У Дніпропетровській області №_44 від 
07.10.2015р (витяг з протоколу НКЦ «Моноліт» від 27.04.2016р №4/113).

Наказом №1 ОП від 02.01.2018р. по підприємству створена постійно-діюча комісія з перевірки 
знань з охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони праці працівників 
підприємства , яка атестована з питань охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки на основі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області №44 від 07.10.2015р (витяг з протоколу ТОВ НКЦ «Моноліт» від 
27.04.2016р №7/87 -  головний інженер Бєлкун О.M., наказ вїд 21.03.2018р. №68 ( витяг з протоколу 
10/15 від 03 10.2018р головний енергетик Зайцев С.В., наказ № 44 від 07.10.2015р витяг з протоколу 
№3/84 від 22.09.2017р -  заступник директора з охорони праці Янішевська P.A., №_44 від 07.10.2015р 
витяг з протоколу №9/18 від 07.09.2016р.,- механік Чавгун К.П.

в наступному складі : голова комісії -головний інженер Бєлкун О.М.
члени комісії -головний енергетик Зайцев С.В. 
заступник директора з "охорони праці Янішевська P.A. 
механік Чавгун К.П.

З « Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07 на основі 
наказу №44 від 07.10.2015р Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу ТОВ НКЦ «Моноліт» від 27.04.2016р №7/90- головний інженер Бєлкун О.М.,витяг з 
протоколу №6/124 від 29.06.2016р -  головний енергетик Зайцев С.В., витяг з протоколу №3/101 від 
22.03.2017р - заступник директора з охорони праці Янішевська P.A..,витяг з протоколу №9/16 від 
07.09.2016р.- механік Чавгун К.П.

З « Питань пожежної безпеки посадових осіб » витяг з протоколу №73 від 05.07.2016р- 
головний інженер Бєлкун О.М.;витяг з протоколу №44 від 06.05.2016р- головний енергетик. Зайцев 
С.В.;витяг з протоколу №40 від 22.03.2018р.- заступник директора з охорони праці янішевська P.A., 
витяг з протоколу №110 від 31.08.2016р. -  механік Чавгун К.П.

З «Правил охорони праці під час експлуатації, вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18 ) на основі наказу від 21.03.2018р. №68 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.( витяг з протоколу ТОВ НКЦ «Моноліт» 
№7/7 від 04.07.2018р. № посвідчень 8254, -головний інженер Бєлкун О.М. 8255,- головний енергетик 
Зайцев С.В. 8257 -  заступник директора з охорони праці Янішевська P.A., №8256 механік Чавгун 
К.П .-.

З «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (до та понад 1000В), витяг з протоколу ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «Моноліт» витяг з протоколу №9/80 від 26.09.2016р. та №9/28 від 14.09.2016р.,група 
IV -  головний інженер Бєлкун С.М.; витяг з протоколу №3/83 від 22.04.2018р. та№4/47 від 
17.04.2018р. група V -  головний енергетик Зайцев С.В.; витяг з протоколу №1/46 від 18.01.2018р. та 
№2/26 від 02.02.2018р. група IV -  заступник директора з охорони праці Янішевська P.A.; витяг з 
протоколу №3/83 від 22.03.2018р. та №6/63-1 від 18.06.2018р.група V -  механік Чавгун К.П..

•V«.

Відомчим документом, який у відповідності Закону України «Про охорону праці установлює 
єдиний порядок функціонування системи управління охороною праці на підприємстві є «Положення 
про систему управління охороною праці, затвердженої наказом від 10.04.2014р. №44 ОП.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.
гг

Зюзь Віталій Володимирович- пройшов навчання «Криворізький учбовий комбінат» за 
спеціальністю «Монтажник , з використанням верхолазних робіт і робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів, (протокол №54 від 11.05.2018р. посвідчення №10329) ; Цвєтіков 
Віталій Анатолійович - пройшов навчання в Центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 
за спеціальністю «Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій» протокол №27 від 
25.06.2004р.посвідчення №2907; Луцик Віталій Володимирович - пройшов навчання «Криворізький



учбовий комбінат» за спеціальністю «Монтажник наружних трубопроводів (протокол №7 від 
20.01.1993р. свідоцтво №1550; Лозовий Олександр‘Олегович -  пройшов навчання в Центрі 
підготовки та перепідготовки робітничих кадрів за спеціальністю «Монтажник сталевих та 
залізобетонних конструкцій» протокол №104/1105.08.2011р. посвідчення №88). від 
Згідно з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 пройшли 

навчання (з допуском до виконання робіт на висоті та верхолазних робіт); Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Зюзь В.В. протокол №154 від 
20.03.20018р., посвідчення №001621;протокол №69 від 11.05.2018р. посвідчення №32007;
Цвєтіков В.А. -  протокол №18 від 20.04.2018р. посвідчення №3628,протокол № 102 від 30.10.18р. 
посвідчення №1479, Лозовий О.О. -  протокол №104 від 31.08.2018р. посвідчення 30006270;протокол 
№105 від 03.09.2018р.,посвідчення №1478; Луцик В.В - протокол №64 від 14.06.2018р. посвідчення 
№0012, протокол №86 від 23.08.2018р. посвідчення №32396.

Патинко Володимир Сергійович -пройшов начання в Центрі підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів за спеціальністю «Електрогазозварник» , диплом Б №081063 HP №2661487 від 
24.06.2005р; Яковлєв Юрій Олександрович -  пройшов навчанняв ПТК ОПК ОАО ЦГОК за 
спеціальністю «Електрогазозварник» протокол №72 від 26.03 1999р.посвідчення №314.
Кожокар Віталій Федорович -  пройшов навчання в Центрі підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів за спеціальністю «Електрозварник ручного зварювання» , посвідчення №0050 від 25.01.2010р. 
протокол №07.»

Патинко B.C., Яковлєв Ю.О., Кожокар В.Ф. пройшли навчання з « Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» - НПАОП 0.00 -1.15- 07 (посвідчення №005414 від 20.04.2018р. 
протокол №40; посвідчення №31928 протокол №52 від 01.07.2018р.; посвідчення №004565 від 
08.10.2018р. протокол №112.) та»Правил охорони праці під час роботи з інструментами і 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол №105 від 30.10.2018р. посвідчення №32404, №32391 ); 
протокол №103 посвідчення №32397).

З « Правил пожежної безпеки в Україні» затверджені наказом МВС від 30.12.2014р. за №1417 і 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015р. за № 252/26697;Кодекс цивільного 
захисту Украіни ВВр,№34-35,ст.458 TOB «ХОРСТ -  KP» (посвідчення №0962 від 08.05.2018р. 
протокол №68,; посвідчення №03092645 від 20.07.2018р. протокол №17.

З «Правил експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1,01-97; «Правил 
експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40,1-1,07-01; «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» п.1.3; «Законодавства про охорону праці», «Правил пожежної 
безпеки»,(розділ 7,8) Кожокарь В.Ф. посвідчення №634 дата наступної перевірки 05.12.2018р; 
Яковлєв Ю.О. №660 до 12.04.2019р; Патинко B.C. М°673 до 01.06.2019р.; Луцик В.В. №781 
до05.03.2019р.; Зюзь В.В. №617 до 08.06є2019р.; Лозовий О.О. №764; до 31.07.2019р.;Цвєтіков В.А. 
№611 до 25.02.2019р.

Наказом №49- ОП від 09.02.2018р.ОП призначено начальника дільниці Шульгу A.A. 
відповідальною особою за безпечне виконання робіт, атестованого в установленному порядку з 
загального курсу охорони праці ( витяг з протоколу комісії з перевірки знань №87 від 22.08.2018р.), 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу комісії з перевірки 
знань №88 від 22.08.2018р.) в тому числі використання, облік,зберігання у справному стані та 
періодичні випробування запобіжних поясів та канатів, з питань пожежної безпеки (витяг з 
протоколу засідання комісії №149 від 19.12.16р), з питань безпечної експлуатации підйомників 
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань №41 22.06.2018р.), з Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (витяг з протоколузасідання комісії з чергової перевірки 
знань №4/29 від 15.04.2016р.,з питань Правил системи газопостачання (витяг з протоколу засідання 
комісії №9/3 від 05.09. 2018р.).

Наказом №12-ОП від 11.01.2018р. на підприємстві створено службу охорони праці, яка 
представлена в особі заступника директора з охорони праці Янішевськой Раїси Андріївни та 
інженера з охорони праці Ільчук Ю.Ю., атестованих в установленому порядку з питань охорони 
праці.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по видам робіт та 
професіям :Перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві затверджено наказом №1-ОП від 
02.01.2018р. Наказом від 21.01.2018р.№4-0п затверджені та введені в дію на підприємстві інструкції



з охорони праці, які видаються робітникам на руки під підпис у відповідності до профессій та видів 
робіт, в тому числі при виконанні декларованих робіт :

- Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника;
- Інструкція з охорони праці при експлуатації ручних електромашин,ручного 

електроінструменту, переносних електросвітильників та подовжувачів;
-Інструкція з охорони праці з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на 

виробництві;
-Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт;
-Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
-Інструкція з охорони праці для монтажника по монтажу стальних та залізобетонних 

конструкцій.
-Інструкція при виконанні робіт з використанням драбин та стремянок;
-Інструкція при виконанні робіт на лісах та помостах;
-Інструкція для електрогазозварника;
-Інструкція при роботі з ручним електроінструментом,інструментом та пристроями;
-Інструкція по правилам використання запобіжних поясів при виконанні робіт на висоті;
-Інструкція по загальним питанням електробезпеки на виробничих участках;
-Інструкція по пожарній безпеці.
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень.Інструкції по 

формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці

.Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знаньта відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці».Навчання та перевірка знань працівників 
проводиться відповідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці,. яке розроблене та введено на підприємстві в дію наказом №4-ОП від 
13.01.2014р.,у додатках до якого затверджені програминавчання,інструктажів та перелік питань для 
перевірки знань з охорони праці. При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження , 
інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій» яке введено на підприємстві в дію 
наказом №33 від 10 від 10.04.2014р.Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи 
персоналу здійснюється після проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо 
безпечних методів праці, а також проведення інструктажу на робочому мусці, згідно «Положення 
про організацію стажування новоприйнятих працівників., яке введене на підприємстві в дію наказом 
№ 7 від 02.01.2018р. Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної 
небезпеки мають відповідну кваліфікацію і пройшли перевірку знань з питань охорони праці і 
НПАОП протокол засідання комісії № 103 від 06 .06.2018р.Працівникам проводяться інструктаж з 
охорони праціу відповідності до вимог чинного законодавства за інструкцією з охорони праці по 
профессії та за видами робіт підвищеної небезпеки які виконують під час трудової діяльності.В 
наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання,засобів виробництва та наглядні 
посібники (набір слюсарних інструментів,драбин,риштування),

Наказом №7-ОП від 22.01.2018р.затвердженого та введеного в дію «Положення про порядок 
проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядами-допусками» ,вказані у 
декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ «Будівельно- 
монтажного управління №30»,відповідно Проектно-технологічноі документації та розроблених і 
погоджених з підприємствами замовника Проектами виконання робіт.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом,спевзуттям та засобами індивідуального 
захисту, відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі,які мають відповідні захисні 
властивості. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів 
випробування і перевірка придатності 313, з видачею актів, відповідно до встановлених термінів, 
випробування і перевірка придатності 313, з видачею актів,відповідно діючих нормативно -правових 
документів.Пояси запобіжні, захисні каски з підбородочними ремішками, захисні окуляри, 
інвентарні підмості, риштування таке інше використовується за призначенням у технічно- справному 
стані та видаються працівникам під особистий підпис з ознайомленням, щодо методів застосування 
та використовування засобів індивідуального захисту, про що робиться запис у журналі або картці



обліку, згідно діючих вимог нормативних актів з охорони праціта експлуатаційних документів 
виробниката діючого на підприємстві «Положення про забезпечення 313 та спецодягом» яке введене 
на підприємстві в дію наказом №7-ОП від 23 .08.2014р.

ТОВ «Будівельно-монтажне управління №30» забезпечено нормативно-правовою 
документацією (Закон України «Про охорну праці»,НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної 
небезпеки»,НПАОП 0.00-4..21-04 «Типове положення про службу охорони праці»,НПАОП 0.00-4.12- 
05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевіркизнань з питань охорони праці», 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»,НПАОП 0.00-6.03-93 
«Про порядок опрацювання і затверджений власником нормативних актів про охорону праці,що 
діють на підприємстві»,НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників»,НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про забезпечення 
працівниківспеціальним одягом,спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту»,НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»,НПАОП 45.2-7.02-12 ДБИ А.3.2-2-2009 
«Система стандартов безпеки праці.Охорона праці, промислова безпека у будівництві»,НПАОП 0.00- 
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»,НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»,НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001:2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

«ТОВ «Будівельно-монтажне управління №30» має кабінет з охорони праці,оснащений 
оргтехнікою,навчальними та наочними посібниками з охорони праці,актами законодавства та 
державнимиміжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці,методичною та 
довідковою літературою,навчальними програмами з питаньтрудового законодавства і охони праці.

г Р о в с ь *

Матеріально-технічна база відпові, 
промислової безпеки під час робіте 
бази, навчально-методичногоЗа§£ -------ТОВАРИСТВО

з ОБМЕЖЕНОЮ 
^  II ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ

інодавства з питань охорони праці і 
ативно-провової та матеріально-технічною

С.Л.Хмельовський 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпращу ^ ^ ^ ^ ^ ^ г -  2Ск^р. № )

І
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.


