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Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази в и й б г а ^ 7Щ
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
____________________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ______
__________________ "БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НОВІ МЕТОДИ"
(для ю ри д и чн ої особи: найм енування ю ри д и чн ої особи.

____________ 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, буд. 6. кв. 18.
м ісцезн аходж ення.

_________________СДРПОУ 36041553,

керівник - Фруль Сергій Анатолійович.

код згід н о з С Д Р П О У . прізвищ е. іічГя та по батькові керівника.

_______________________ тел. 0675225776,

e-mail: novimet2010@ginail.com

_____

ном ер телеф ону, телеф аксу, ад реса електр о н н о ї пош ти;

для ф ізи ч н о ї особи — підприєм ця: прізвищ е, ім ’я т а по батькові,

серія і номер паспорта,ким і коли видании,

м ісц е прож ивання, реєстраційний ном ер обл іко в о ї картки платн ика податків,

ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса електр о н н о ї пош ти

_____ Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території____
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маш ин, м еханізм ів, устаткований підвищ еної небезпеки

Дніпропетровської області.___________________________________________________________________
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
(найм енуван ня стр ах о в о ї компанії, строк д ії страхового полісу, ном ер і д ата його видачі)

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ___________
" БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НОВІ МЕТОДИ " страхування не проводиться, тому
що не є об’єктом підвищеної небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я.

Фруль Сергій Анатолійович
(прізвищ е, ім ’я т а по батькові керівни ка ю ри д и чн ої особи або ф ізи ч н ої особи — підп риєм ця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної
небезпеки:___________________________________________ _________________________________________
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;____________________________________________
(найм енуван ня виду ро б іт п ідви щ ен ої небезпеки та/аб о м аш ин, м еханізм ів, устатковання підвищ ен ої небезпеки.

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (до 35кВ) та в зонах дії струму високої
тип або м арка (за наявності), номер партії, дата виготовлен ня, країна походж ення.

частоти.

Кількість робочих місць: 7; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3;_________
кількість р обочих місць, у том у числі тих. на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм .

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об’єктів: 1 виробнича база_____
будівель і сп оруд (п рим іщ ень), виробн ичи х о б ’єктів (цехів, діл ьн и ц ь, структурних підрозділів)

та об’єкти замовника._________________________________________________________________________
Інші відомості

Наказом № 04 від 04.01.2018р. на підприємстві створена комісія по перевірці
(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, які відповідаю ть

знань з питань охорони праці у складі: голови комісії - головного інженера Васильєва М.А.,
за дотр и м ан н ям вим ог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки:

членів комісії - майстра Микитив Д.В., інженера з охорони праці Лукоянової Е1А._________________
Положення про систему управління охороною праці (наказ № 03 від 04.01.2018р.);________________
наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Положення про службу охорони праці (наказ № 03 від 04.01.2018р.); Положення про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 03 від 04.01.2018р.).
Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ №05 від
04.01.2018р.), а саме: інструкція з охорони праці для директора, головного інженера, майстра, інженера
з охорони праці, електромонтера, електрогазозварника.
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 06 від 04.01.2018р.); Положення
про енергетичну службу; Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання
робіт підвищеної небезпеки (наказ № 03 від 04.01.2018р.); Положення про нарядну та биркову
систему (наказ № 03 від 04.01.2018р.). Виконання функцій служби охорони праці покладено
на інженера з охорони праці Лукоянову В.А. (наказ № 02 від 04.01.2018р.).
Наказом № 08 від 10.01.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, робіт
в діючих електроустановках призначено майстра Микитив Д.В.;
Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства
інструктаж у з пи тань охорони праці, експ л уатац ій н ої д о к ум ен тац ії, засоб ів ін ди відуального захисту.

з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними
особами та працівниками підприємства, а саме:________ _________________________________________
- витяг з протоколу № 5/41 від 16.05.2018р.. що Фруль С.А. (директор), Лукоянова В.А. (інженер з
охорони праці) пройшли навчання Закону України "Про охорону праці". Правил пожежної безпеки
в Україні, Правил експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ "НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг
та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області;
- витяг з протоколу № 4/93 від 25.04.2017р.. що Микитив Д.В. (майстер) пройшов навчання з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки в TOB "НК1[ "Моноліт" м. Кривий Г}іг та перевірку знань
проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
- витяг з протоколу № 6/80 від 20.06.2018р.. що Васильєв М.А. (головний інженер) пройшов
навчання з законодавчих актів з охороїш праці, гігієпи праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг та перевірку знань
проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

- протокол № 5/53 від 23.05.2018р., що Лукоянова В.А. (інженер з охорони праці), Васильєв М.А.
(головний інженер). Микитив Д.В. (майстер). 5 група з електробезпеки до і вище 1000 В у кожного,
пройшли навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НІІАОГІ 40.11.21-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ "НКЦ "Моноліт" м.
Кривий Ріг та перевірку знань проведену__комісією Головного управління Держпраці__у
Дніпропетровській області, наступна перевірка знань 23.05.2019р.;
- протокол № 4/68 від 19.04.2018р., щ о _Микитив Д.В. (майстер) пройшов навчання Правил
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ «НКЦ
«Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області;
- протокол № 5/22 від 17.05.2017р.. що Васильєв М.А. (головний інженер), Лукоянова В.А.
(інженер з охорони праці) пройшли навчання Правил охорони праці під час роботи з інструментами
та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань
проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
- протокол № 6/19 від 06.06.2018р.. що Лукоянова В.А. (інженер з охорони праці). Мухамедієв
Ю.Х.. Глущенко О.В. (електромонтери) пройшли навчання Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «НК1І «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку
знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
- протокол № 4/103 від 25.04.2018р.. що Микитив Д.В. (майстер) пройшов навчання Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в TOB «HKLI «Моноліт» м.
Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області;
- протокол № 4/104 від 25.04.2018р.. що Мирошниченко О.Г. (електрогазозварник) пройшов
навчання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ
«НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області;
- протокол № 6/86 від 20.06.2018р.. що Васильєв М.А. (головний інженер) пройшов навчання
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ГОВ «НКЦ
«Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області;
- протокол № 1 від 01.02.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці_______
ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧАІ<0МПАШЯ~'НОВІ МЕТОДИ" щодо перевірки знань з
питань пожежно-технічного мінімуму у наступних працівників: електрогазозварник_______________
Мирошниченко О.Г., електромонтери Мухамедієв Ю.Х., Глущенко О.В.;__________________________
- протокол № 3 від 01.02.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань oxopotіи праці_______
ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІЇОВЇ МЕТОДИ" щодо перевірки знань з_______
охорони праці при виконання робіт на висоті, а саме; електрогазозварник Мирошниченко О.Г.,_____
електромонтери Мухамедієв Ю.Х., Глущенко О.В.;______________________________________________
- протокол № 4 від 01.02.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці
ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НОВІ МЕТОДИ" щодо перевірки знань з________
охорони праці при виконання робіт в діючих електроустановках, а саме: електрогазозварни к _______
Мирошниченко О.Г., електромонтери Мухамедієв Ю.X., Глущенко О .B j__________________________
- Електрогазозварник Мирошниченко О . І посвідчення №16 від 10.08.2012р. про закінчення ним
КП "Навчально-виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради та присвоєння йому
кваліфікації електрогазозварника 5 розряду;____________________________________________________
- Електромонтер Глущенко О.В. пройшов навчання у ДП "НКК"Кривбасбуд" і здобув професію

електромонтера. Свідоцтво від 30.06.2008 року 12СВ№ 0000359;
- Електромонтер Мухамедієв Ю.Х.пройшов навчання у ДП "НКК"Кривбасбуд" і здобув професію
електромонтера. Свідоцтво від 16.07.2008 року 12СВ№ 0000480;________________ _______________
При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладна н н я : ______________
- Дриль Д10/500, дата виготовлення 24.05.2018р., Україна.
- Діелектричні засоби захисту (рукавиці, боти) - _(протоколи випробувань № 601.602 від
01.08.2018р.).
-Покажчики напруги ПВН-35Д, ПВН-10Д, ПНН-1Д - (протокол випробувань № 600 від від
01.08.2018р.).
- Штанги ізоляційні ШО-35, ШО-Ю, ШО-1 - (протокол випробувань № 599 від 01.08.2018р.).
- Електровимірювальні засоби (мультиметр, мегомметр.__ кліщі вимірювальні) (протокол
випробувань № 603 від від 01.08.2018р.).
- Плоскогубці, бокорізи, викрутки - (протокол випробувань № 604 від 01.08.2018р.),
- Пояс монтажний 1ПЛ-К1, дата виготовлення липень 2018р.. Україна - 2 од.;
- Пересувна збірно-розбірна вишка "Атлант", дата виготовлення червень 2018р.;
- Драбина приставна, дата виготовлення вересень 2018р.
Діелектричні засоби захисту та інструмент пройшли випробування в електротехнічній лабораторії
ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво про атестацію № 08-0007/2016 від 31.10.2016р.)

-

На підприємстві ведуться наступні журнали:________________________________
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;__________________
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________
реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;________________________
видачі інструкцій з охорони праці;________________________________________
реєстрації видачі нарядів-допусків на виконайня робіт підвищеної небезпеки;
_
видачі нарядів;__________________________ _________________
реєстрації аварій;____________________________ ________________ ___________
протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;______________________________
реєстрації нещасних випадків на виробництві;_____________________________
обліку та зберігання засобів захисту.______________________________________

-

Перелік інструкцій з охорони праці:
при виконанні робіт на висоті;_________
при роботі в діючих електроустановках;
з протипожежної небезпеки;________ __
при роботі з ручним інструментом;___
з надання першої медичної допомоги.

Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та
інструкції з експлуатації на все обладнай ня. яке використовується.______________________
Працівники ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НОВІ МЕТОДИ" забезпечені
спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі._____________________________
- каска захисна_________________- 6 піт.;
- окуляри захисні_______________- 6 шт.;
______- захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття.
_
______________________ ____________
Наявність нормативно-правової документації:_________________________________________________
н о рм ати вн о-п рав ов ої та м атеріал ьн о-техн іч н ої бази н авчал ьн о-м етод и чн ого забезпечення)

Закону України «Про охорону праці»;_________________________________ _______________
Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про зат вердження Порядку

-

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів
України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із зм інами, внесеними згідно з постановою КМУ
№ 927 від 10.10.2012 року, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р.
№ 48);_________________________________________________________________________________
Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджени й ________
наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.____________________________________________
НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;___________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;_______________
НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним______
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;_______________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення ііро порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці;__________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;______________________
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустаново к споживачів;
НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;____
НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час ви конання робіт на висоті;
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві.______

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог
Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці". Екзамени проводяться традиційними методами за білетами._________________________
На підприємстві є в наявності куток Охорони праці, який забезпечений електронними
посібниками, підручниками, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.

С. А. Фруль
(ініціали та прізвищ е)
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П римітки: 1. Ф ізи ч н а о с о б а — п ід п ри єм ец ь своїм підписом мадас згоду на о б р о б к у п е р со н а л ьн и х д ан и х з
м етою за б езп е ч е н н я виконанн я в им ог П орядку
видачі д о зв о л ів на виконання робіт п ід ви щ е н о ї небезпеки та на е к сп л у а т ац ію (застосування)
м аш и н , м еханізм ів, у статк о ван н я п ід ви щ е н о ї небезпеки.
2. Ре єс т р а ц ій н и й но м ер о б л ік о в о ї картки пл атника податків не за знач ається ф ізичним и
о со бам и , які через с во ї релігійні переконання від м овл яю ться від його прийняття та
п о від ом и л и про це від п ов ідн ом у о р га н у д е р ж а в н о ї п о д а тк о в о ї сл у ж б и і м аю ть відмітку в
п аспо рті.” .

