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ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про робо/яода«ия;Приватне Підприємство «Сучасні промислово-будівельні технології»
Юридична адреса: 03148. м. Київ, вул. Тимофія Строкача. 7. к.140
код ЄДРПОУ 39363972.
код за КВЕД 41.20
Директор -Лебедич Станіслав Ігорович
Тел. 578-13-29. тіЬі:@ икг.пеі:
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: вул. Ставкова. 1. с. Носівці. Гайсинський р-н.
Вінницька обл

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Не вимагається згідно ст. 7 Закону
України «Про страхування».
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.
Я, Лебедич Станіслав Ігорович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріальнотехнічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 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 метра:
роботи верхолазні та скелелазні:
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти:
зварювальні роботи.
кількість робочих місць, в т.ч. тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 4 чол.
2 приміщення.
Інш і відомості
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці:
Лебедич Станіслав Ігорович - директор (Посвідчення № 12/23/4/1 видане на підставі протоколу №
12/23/4 від 11.12.2015 р., ТОВ «НМЦ «Новатор»);
Боровик Тетяна Григорівна - головний інженер, відповідальний за безпечне виконання верхолазних
робіт та робіт на висоті (Посвідчення № 11/65/1/ видане на підставі протоколу № 12/23/4 від 11.12.2015
р. ТОВ «НМЦ «Новатор»)
Зінзюк Іван Володимирович - інженер, відповідальний за безпечне виконання робіт в
електроустановках та зварювальних робіт (Посвідчення № 11/65/1/1 видане на підставі протоколу №
11/65/1 від 27.11.2015 р. ТОВ «НМЦ «Новатор»)
Накази:
Наказ № 07 від 04.02.2015 р. про введення в дію Положення про службу охорони праці та призначення
відповідальним за стан охорони праці на підприємстві;
Наказ № 06 від 04.02.2015 р. про призначення особи, відповідальною за електрогосподарство
підприємства;
Наказ № 049 від 22.12.2015 р. про призначення особи, відповідальної за безпечне виконання
верхолазних робіт та робіт на висоті;
Наказ № 019 від 06.02.2015 р. про затвердження Положення про систему управління охороною праці
підприємства;
Наказ № 08 від 04.02.2015 р. про затвердження Положення про порядок проведення навчання та
перевірку знань з питань охорони праці та створення постійно діючої комісії підприємства з
перевірки знань з питань охорони праці;
Наказ від 04.02.2015 р. про затвердження посадових інструкцій інженерно-технічних працівників
(8 шт.);
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Інформація про проведення навчання: протокол № 3-03/18 від 25.03.2018 про проведення
перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки (НАПБ А .01.001-2014), електробезпеки
(ПТЕЕС, ПКЕЕ, ПУЕ, ПБЕЕС, ПЕЕЗ), роботи на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), інструкції з
охорони праці по виконанні робіт на висоті.
Інформація ПРО експлуатаційну документацію:роботи виконуються згідно укладених договорів та
проектно-кошторисної документації, ПВР/технологічних карт тощо.
Засоби індивідуального захисту: в наявності - каски захисні, рукавиці бавовняні робочі, черевики,
куртки бавовняні утеплені, костюми бавовняні, респіратори, окуляри захисні, пояси запобіжні
(лямкові та безлямкові).
Ведуться журнали: реєстрації вступного інструктажу, реєстрації інструктажів на робочому місці,
реєстрації інструкцій з ОП, розслідування та ведення обліку потерпілих від нещасних випадків, обліку
професійних захворювань (отруєнь) і реєстрації аварій на виробництві, протоколів перевірки знань
працівників підприємства з електробезпеки, обліку електроінструменту;

Перелік нормативно-правових актів з ОП на підприємстві:
1.
Закон України «Про охорону праці»
2.
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»
3.
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
4.
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
5.
ДБНА.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва»
6.
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»
7.
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
8.
НПАОП 40.1 -1.21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
9.
НПАОП 40.1 -1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»
10. НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві»
11. НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
12. Постанова КМУ від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107 із змінами від 7
лютого 2018р.
ТТП «Сучасні промислово-будівельні технологи» має Дозвіл на виконання робіт
підвищеної небезпеки № 1675.16.32. Дозвіл видано ЗО червня 2016р.

