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ДЕКЛАРАЦІЯ С ?Щ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство і  обмеженою відповідальнісгью «БІЗНЕСІНН О ВАЦ 1Ї»  
50096, Д н іп р о п е тр о в с ь к а  область , м. К риви й  Ріг, вул. П ри р ічн а , б у д и н о к  15, телеф он  
(0 9 8 ) 9 7 2 -5 3 -0 2 _______________________________________________________

місцезнаходження, номер телефону,

_____________________________код Е Д Р П О У  4 2 5 48614
код згідно з ЄДРПОУ

Д и р ек то р  Г уль  Т е тя н а  Л ео н ід івн а
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(098) 972-53-02 , b izness inn@ gm ail .com  _
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  ви ко н у ю ться  за адресою :
згідно  з у к л ад е н и м и  д о го в о р ам и  п ідряд ів  на п р о м м ай д ан ч и к ах  Х О Л Д ІН Г А  
M E ГІН В ЕС І зо к р ем а  П р А Т  « Ц Г З К » , П р А Т  « Ін Г ЗК »  та  П А Т  « А р сел о р М іттал  К р ивий 
Ріг»____________________________________________________________________________
місце виконання робіт підвищ еної 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
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед Третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №  1788 від 16.08.2002 року

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
на ТОВ "Б13НЕСІННОВАЦ1Ї" страхування не проводиться, тому що не є о б ’єктом
підвищеної небезпеки______________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) строк дії страхового полісу, 
номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Д об ров ільн и й  аудит з 
охорони  праці не проводився________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,_______ Гуль Тетяна Леонідівна,________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника ю ридичної 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:

1.Зварювальні роботи, (п. 19 додатку 6 Порядку)__________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип 
або марка (за наявності),

mailto:biznessinn@gmail.com
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_____________________________________________________________________________________
номер партії,дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без 
отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць -4, у тому числі тих, на яких існує ризик 
виникнення травм -  2___________________________________________ _

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

О ф існ е  п р и м іщ ен н я  зн аход и ться  за  адресою : м. К риви й  Ріг, вулиця П рирічна , 
буд. 15, д о го в ір  оренди  №  1/10-18 від 11.10.2018 р. з Ф О П  Р ябец ь  М и к о л о ю  
В ал ен ти н о ви чем  т а  п р и м іщ ен н я , які н адаю ться  З ам овн иком , зг ід н о  з 
д о го в о р ам и  п ідряду

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

Інші відомості Директор Гуль Т .Л  пройшла навчання та перевірку знань
законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці, а саме:_________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних 
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» 
(Загальний курс ОГІ) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий 
Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол №  1153 від 
19.10.2018р.; «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15- 
07 в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за 
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області протокол №  1263 від 16.11.2018р.; Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол 1147/4,20-2018 
від 19.10.2018 р„  група IV до і вище 1000 В.; з питань пожежної безпеки протокол 1162/1 від
19.10.2018

Головний інженер Молчанов Станіслав Анатолійович пройшов навчання та перевірку 
знань законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці, а саме:
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних 
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії. НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» 
(Загальний курс ОП) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання” м. Кривий 
Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол_№ __1153_від,
19.10.2018р.: «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0 .00-1.15- 
07 в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за 
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області протокол №  1263 від 16.1 1.2018р.; Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол 1147/4,20-2018 
від 19.10.2018 р., група IV до і вище 1000 В.; з питань пожежної безпеки протокол 1162/1 від
19.10.2018

/  2



Наказом №  19 від 15.10.2018 року затверджені інструкції з охорони праці по професії 
та на видам робіт, в тому числі гіри виконанні декларуємих робіт:

№  І для електрогазозварника, газорізальника
№  2 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 
№  3 для стропальника
№  4 для стропальника з правом керування ВПМ з підлоги 
№  5 при виконанні робіт по переміщенню вантажів 
№  6 для електрослюсаря з ремонту устаткування 
№  7 про заходи пожежної безпеки
№  8 при виконанні робіт з ручним електрифікованим інструментом 
№  9 з надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків 
№ 10 при виконанні робіт на висоті 
№11 для слюсаря -  ремонтника
№ 12 при виконанні робіт з ручним електрифікованим інструментом 
№13 для стропальника з правом керування ВПМ з полу 
№14 при виконанні робіт по переміщенню вантажів

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 
21 від 15.10.2018 р.), у відповідності до вимог «Положення про порядок проведення і 
навчання». Голова комісії: директор Гуль Тетяна Леонідівна, члени комісії: головинії інженер 
Молчанов Станіслав Анатолійович, енергетик Авілова Уляна Леонідівна пройшли перевірку 
знань Загального курсу з охорони праці в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" м. 
Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Наказом по підприємству №  24 від 15.10.2018р. призначенний відповідальним за 
- за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства 

енергетик Авілова Уляна Леонідівна, яка пройшла відповідне навчання Законодавства 
України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань. 
надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління 
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс 
ОП) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за 
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області протокол №  1153 від 19.10.2018р.; «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в Приватному закладі "Центр 
професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника 
Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол №  1263 від 16.1 1.2018р.; Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол 1147/4,20-2018 від 19.10.2018 
р.. група IV до і вище 1000 В.; з питань пожежної безпеки протокол 1162/1 від 19.10.2018

Наказом по підприємству №  25 від 15.10.2018р. призначенні відповідальними за 
пожежну безпеку, та безпечне виконання зварювальних робіт, робіт на висоті при виконанні 
ремонту - головний інженер Молчанов С.А., який пройшов навчання та перевірку знань 
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме Законодавства України 
про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки. 
гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої 
медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварії. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП) в Приватному
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закладі__"Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю
представника__Криворізького гірничопромислового управління Головного управління
Держнраці у Дніпропетровській області п р о т о к о л  №  1153 від 19.10.2018р .; «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в Приватному закладі "Центр 
професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника 
Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол №  1263 від 16.11.2018р.: Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол 1147/4.20-2018 від 19.10.2018 
p., група IV до і вище 1000 В.; з питань пожежної безпеки протокол І 162/1 від 19.10.2018
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

_____  Наказом по підриємству №  17 від 15.10.2018 р. створена служба з охорони праці.
Відповідальним за охорону праці призначений директор Гуль Т. J I .  яка пройшла навчання 
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних 
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії. НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» 
(Загальний курс ОП) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий 
Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол №  1153 від 
19.10.2018р.; «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15- 
07 в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за 
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області протокол №  1263 від 16.11.2018р.; Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол 1147/4.20-2018 
від 19.10.2018 p., група IV до і вище 1000 В.; з питань пожежної безпеки протокол 1162/1 від
19.10.2018

промислової безпеки, наявністю служби охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з 
експлуатації на зварювальний апарат інвертор «Патон ВДИ 250р», зав. №  280692. 2017р. в. 
(Україна); протокол №  28-11/18 від 16.11.2017 р. перевірки ізоляції зварювального 
обладнання, виданого TOB «ЕКОІСТ» Електрична лабораторія, з висновком «придатності до 
подальшої експлуатації» (свідоцтво вимірювальної високовольтної електротехнічної 
лабораторії ГОВ «ЕКОІСТ» №  08-0029/2017 від 23.10.2017 p., на право проведення 
вимірювання сфері поширення державного метрологічного нагляду, виданого ДГІ 
«Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» термін 
дії до 23.10.2020 р.)_
_____ Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та 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»; робітники підприємства, які 
задіяні при виконанні зварювальних робіт пройшли перевірку знань з питань охорони праці 
на підприємстві протокол засідання комісії №  ОІ/ОП від 20.11.2018 p.. виробничих 
інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх 
повноважень в т. ч. «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАО І 1 0.00- 
1.15-07 постійно діючою комісією Т'ОВ «Б13НЕСІННОВАЦ1Ї»; «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 протокол засідання 
комісії №  01/ЕБ від 20.11.2018 р, та підтверджена група з електробезпеки 111 до І000 В.. 
та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджуються відмітками в журііалах, та 
мають відповідну кваліфікацію. Зварники пройшли атестацію в Українському атестаційному



комітеті зварників TOB «АКВАПЛАСТ» у 2018 році.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у 
технічно справному стані з проведенням технічного обслуговуванням, ремонту. 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ «БІЗНЕСІННОВАЦ1І» забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4 .01 -08 
«Положення про поряок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту», (спецодяг спецвзуття на діелектричній 
нековзкій підошві, рукавиці діелектричні, рукавиці комбіновані, окуляри захисні. 
респіратори, гіри роботі на висоті запобіжні пояса лямкові. запобіжні фали, і т.гі.)

Запобіжні пояси та драбина пройшли випробування у ТОВ «Енергопромпостач» 
Свідоцтво про атестацію лабораторії №  ПЄ 0227/2015 діє з 31.12.2015 року до 31.12.2018 
року.

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально- методичне 
забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охоронн праці в
повному обсязі, а також_______ на підприємстві є куточок з охорони
праці._________________________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Г уль  T.JI.
(ініціали та прізвище)

м . с с  T c b & j?*.2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів ^господарювання у територіальномуДекларація зареєстрована у журналі ооліку суоєктів сесподарюваї 
органі Д е р ж п р а ц і 2 0 ^ р .  № /і?

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 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 
держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


