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відповідальності матеріально - технічної бази роботодавця 

Ь ш №*£Щ ї̂аюяююве™л 3 Т",ь охорони праці 
е» — 0 4 та промислової безпеки і 74" • , 47 

^ідОМ()СТі „р0 роботодавця: 
Приватне підприємство «ХЕРСОН МОНОЛІТ БУД» 
Адреса: 73000, Україна, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 6.88 
Ідентифікаційний код 33590415 
Види діяльності за КВЕД:41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель 
Директор; Коток Юрій Борисович 
Телефон: 066-50-48-710 
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Україна, на об'єктах 
замовників згідно договорів 

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди, страхова компанія, строк 
дії страхового полісу, номер і дата його видачі: страхуванню не підлягає 

Я, Коток Юрій Борисович 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки згідно Постанови кабінету міністрів України від 
26.10.2011р №1107, а саме: 
1. Додаток 6 пункт 7 : Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що 

виконуються на висоті понад 1.3 метра, крім верхолазних та скелелазних, 
що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з 
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних 
підйомників. 
Відомості про підприємство: 

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, у відповідності 
до чинного законодавства, а саме: Закону України «Про підприємство в 
Україні», Закону України «Про охорону праці» та інших законодавчих актів 
України. 
Керівники та фахівці підприємства своєчасно пройшли навчання з питань 
охорони праці: 
- директор підприємства Коток Ю.Б.. - протокол № 120 від 19.08.16р., виданий 
ТОВ "НКК «Херсонбуд»; 
- головний інженер Козерацький С.А. - протокол №106 від 24.06.16р., ПП 
«НКЦ «УСПІХ»; 
На підприємстві створена служба охорони праці. На посаду інженера з 

охорони праці призначено Турову М. И. (по сумісництву) наказ від 01.11.2017 
року № 14-к, посвідчення про навчання з питань охорони праці №1056 видане 
Херсонським НКК «Професіонал», (протокол № 436 від 21.10.2016р); 

Всього робочих місць - 6, кількість працівників, які виконують роботи на 
висоті - 3. 



На підприємстві призначені особи, відповідальні за безпечне виконання 
робіт на висоті та за справний стан, зберігання та своєчасне проведення оглядів 
та випробувань драбин, стрем'янок та засобів індивідуального захисту -
головний інженер Козерацький С.А. На підприємстві розроблені, затверджені 
наказами керівника, введені в дію та видані працівникам під розпис посадові 
інструкції та інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті, 
інструкція з охорони праці з безпечного виконання робіт на висоті з 
використанням риштувань, затверджені наказом № 5 від 01.09.17р. Працівники 
ознайомлені з інструкціями під підпис. 

Всі працівники, які залучаються до виконання робіт на висоті, пройшли 
навчання та перевірку знань з питань законодавчих та нормативно-правових, 
міжгалузевих та галузевих актів з охорони праці. 

- Головний інженер Козерацький С.А. - навчання по Правилам охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) протокол № 138 

від 29.07.16р., виданий ПП «НКЦ «УСПІХ»; 
Монтажник Возняк Е.М. - навчання по Правилам охорони праці 

під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07). Допуск до виконання 
робот на висоті - протокол № 22/16 від 24.06.16р., виданий КЦП ФОБ Шупер 
Світлана Петрівна; 
Протокол № 12 від 03.11.2017р., що виданий комісією 1111 «Херсон Моноліт 
Буд», перевірки знань по Правилам охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), інструкціям з охорони праці при роботі на висоті 
монтажників, електрозварників ручного зварювання - всього 3 осіб; 

Протокол № 11 від 03.11.2017р., що виданий комісією ПП «Херсон 
Моноліт Буд», перевірки знань підсобних робочих, зварювальників ПП 
«Херсон Моноліт Буд» - 3 осіб, про те, що вони пройшли навчання та виявили 
потрібні знання з інструкцій з ОП при улаштуванні, демонтажу, експлуатації 
лісів і підмостків, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 45.2-7.02-12. 

Виконання робіт на висоті оформлюються наряд-допуском з реєстрацією 
в «Журналі обліку робіт за наряд-допусками та розпорядженнями». Також на 
підприємстві і в наявності журнали: 

З обліку, зберігання та видачі 313; 
Приймання та огляду риштувань та помостів; 
Обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та приладів. 

На підприємстві проводяться інструктажі з охорони праці із записом в 
Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. 

Підприємство забезпечено індивідуальними та колективними засобами 
захисту: захисні окуляри; рукавиці комбіновані; запобіжний пояс - 2 шт.; канат 
довжиною 12м., перерізом 12мм - 1шт. шланговий протигаз - марки ГШІ-1 з 
набором масок із шлангом - 2 шт.; переносні попереджувальні знаки; ручний 
вентилятор-12шт.; лампа ЛК-1 ( газоаналізатор) - 1шт.; набір обміднених 
ключів; захисна каска - 2шт.; захисний жилет - 4 шт.; плоскогубці. Засоби 
захисту проходять випробування та огляди у відповідні терміни ( акти 
випробувань драбин від 07.12.17р., запобіжних поясів, фалів віл 05.12.17р., 
протигазів ППІ-1 від 07.12.2017р., акумуляторних ліхтарів від 05.12.2017р., 
ручних вентиляторів, ламп з газоаналізатором ЛК-1 від 06.12.2017р., канатів від 
06.12.2017р.). 



Перед виконанням робіт всі працівники проходять цільовий інструктаж з 
оформленням в «Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці» та 
особистим підписом працівника. 

Працівники, які залучаються до виконання робіт на висоті 1 раз на 2 роки 
проходять медичний огляд згідно з вимогами «Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров'я України від 21.05.2007року №246 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 23.07.2007 року №846814113. 

Підприємство забезпечене нормативно-правовими актами з питань 
охорони праці: 

Закон України «Про охорону праці»; 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 

висоті; 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці при роботі з інструментом 

та пристроями; 
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове Положення про комісію з питань охорони 

праці підприємства; 
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове Положення про діяльність уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці; 
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 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівника, 
зайнятим у будівельному виробництві; 

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений 
постановою КМУ від 30.11.2011р. №1232 

На підприємстві в ііаявіїосгі стенди з охорони праці, наочні посібники, 
плакати. к І /Жґ" \ \ 

Ю.Б.Коток 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці« м» йХЯ^І 2 0 Л _ р . № ї й 

Начальник Головного управління 
Держпраці у Херсонській області В.В. Берлим 


