
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Днепрспецремонт»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 50000, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. В. Великого буд 29В прим 122; 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

код згідно з ЄДРПОУ 31256586; Логвиненко Жанна Никифорівна +38067 638 43 86
____________________________ dsr2008@ukr.net_________________________________________

___________________________________ 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;

________________На території України____________________________
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 згідно п. 14 ст. 7 Закону України «Про 
страхування», та згідно Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та 
аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебеспечні об’єкти та 
об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-

(найменування страхової компанії, 
епідеміологічного характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16
листопада 2020 р. № 1788, страхування не_____ проводиться, так як ТОВ «Днепрспецремонт» не має
об’єктів підвищеної небезпеки.___________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці-__________ 21.09.2020____________
(дата проведення аудиту)

_____________________ Я, Логвиненко Жана Никифорівна_____________________________________
(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:_________________________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Технологічні транспортні засоби:________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
Гусеничний екскаватор CATERPILLAR 374FL 2020р.в, Китай,
державний номерний знак -  Т10013АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ008118 від 04.11.2020р видане 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Екскаватор гусеничний
CATERPILLAR 349D2L 2019р.в. Китай, державний номерний знак -  Т09719АЕ, свідоцтво про______
реєстрацію АЕ007776 від 20.02.2020р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській 
області; Трубоукладач ТГ-124 1991р.в. СРСР. державний номерний знак - Т0217ДП. свідоцтво про 

тип або марка(за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
реєстрацію ТДП №0217 від 24.03.2004р. видане Державним підприємством «Придніпровський 
експертно-технічний центр»; Трубоукладач ТГ-124А 1988р.в. СРСР. державний номерний знак -  
Т0203ДП. свідоцтво про реєстрацію ТДП №0203 від 24.03.2004р. видане Державним підприємством
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«Придніпровський експертно-технічний центр»; Бульдозер Т-170 1990р.в. СРСР, державний 
номерний знак -  Т0223ДП, свідоцтво про реєстрацію ТДП №0223 від 24.03.2004р. видане Державним 
підприємством «Придніпровський експертно-технічний центр»; Бульдозер Т-130 1990р.в.
СРСР,______ державний номерний знак -  Т0209ДП, свідоцтво про реєстрацію ТДП №0209 від_____
24.03.2004р. видане Державним підприємством «Придніпровський експертно-технічний центр»; 
Трактор МТЗ-80 1998р.в. Республіка Білорусь, державний номерний знак -  Т0226ДП, свідоцтво про 
реєстрацію ТДП №0226 від 24.03.2004р. видане Державним підприємством «Придніпровський 
експертно-технічний центр»; Бульдозер Т-170 1990р.в. СРСР державний номерний знак -  Т08914АЕ, 
свідоцтво про реєстрацію АЕ006845 від 14.01.2019р. видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області; Бульдозер Т-170 1990р.в. СРСР, державний номерний знак -  Т08913АЕ,
свідоцтво про реєстрацію АЕ006844 від 14.01.2019р. видане Головним управлінням Держпраці у____
Дніпропетровській області; Трубоукладач ТГ-124А 1989р.в. СРСР державний номерний знак - 
Т09552АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ007590 від 16.12.2019р. видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області; Трубоукладач «CATERPILLAR» PL61 2013р.в. Франція 
державний номерний знак - Т 09534АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ007567 від 25.11.2019р. видане 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Екскаватор гусеничний VOLVO 
EC480DL 2018 р.в. Корея державний номерний знак - Т 11811АІ, свідоцтво про реєстрацію АІ011715 
від 18.12.2018р. видане Головним управлінням Держпраці у Київській області; Екскаватор 
гусеничний VOLVO EC480DL 2019 р.в. Корея державний номерний знак - Т 12263АІ, свідоцтво про 
реєстрацію АІ012167 від 07.05.2019р. видане Головним управлінням Держпраці у Київській області; 
Екскаватор гусеничний «CATERPILLAR» 349D2L 2018р.в. Китай державний номерний знак -  
Т09719АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ007776 від 20.02.2020р. видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області; Бульдозер гусеничний «CATERPILLAR» D6R 2013р.в. 
Японія державний номерний знак -  Т08753АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006579 від 05.11.2018р. 
видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Бульдозер «CATERPILLAR» 
D6R XL 2013р.в. Японія державний номерний знак -  Т08148Е, свідоцтво про реєстрацію АЕ005608 від 
22.12.2017р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Бульдозер 
гусеничний «CATERPILLAR» D8R 2012р.в. США державний номерний знак -  Т08752АЕ, свідоцтво 
про реєстрацію АЕ006578 від 05.11.2018р. видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області; Екскаватор гусеничний JCB JS360LC 2013р.в. Великобританія 
державний номерний знак -  Т08161АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ005630 від 05.01.2018р. видане 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Екскаватор гусеничний JCB 
JS360LC 2013р.в. Англія державний номерний знак -  Т08147АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ005607 
від 22.12.2017р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Коток 
одновальцьовий вібраційний «CATERPILLAR» CS76XT» 2013р.в. Франція державний номерний знак
-  Т07798АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ004895 від 22.05.2017р. видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області; Бульдозер гусеничний «CATERPILLAR» D6R 2011р.в. 
Японія державний номерний знак -  Т07271АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ004468 від 06.03.2017р. 
видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Бульдозер гусеничний 
«CATERPILLAR» D6R 2011р.в. Японія державний номерний знак -  Т07272АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ004469 від 06.03.2017р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській 
області; Бульдозер гусеничний «KOMATSU» D65EX-15EO 2007р.в. Японія державний номерний знак
-  Т08406АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006051 від 21.05.2018р. видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області; Трубоукладач ТГ-124 1990р.в. СРСР державний номерний 
знак - Т08912АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006843 від 14.01.2019р. видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області; Трубоукладач ТГ-124А 1986р.в. СРСР державний номерний 
знак - Т09428АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ007452 від 30.09.2019р. видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області; Трубоукладач ТГ-124 1990р.в. СРСР державний номерний 
знак -  Т08911АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006842 від 14.01.2019р. видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області; Трубоукладач ТГ-124А 1986р.в. СРСР державний номерний 
знак - Т08988АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006937 від 25.02.2019р. видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області; Агрегат зварювальний АЛЛ-3112 1989р.в. СРСР державний 
номерний знак - Т08909АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006840 від 14.01.2019р. видане Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Агрегат зварювальний АЛЛ-3112 У1 1985р.в. 
СРСР державний номерний знак - Т08910АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006841 від 14.01.2019р. 
видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Агрегат зварювальний АДД- 
3112 1989р.в. СРСР державний номерний знак - Т08924АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006855 від 
14.01.2019р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Агрегат 
зварювальний АДД-3112 1991р.в. СРСР державний номерний знак - Т08908АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ006839 від 14.01.2019р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській 
області; Екскаватор гусеничний JCB JS330МЕ 2008р.в. Англія державний номерний знак -



Т07275АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ004462 від 06.03.2017р. видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області; Екскаватор гусеничний JCB JS330LC 2010р.в. Англія 
державний номерний знак -  Т07276АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ004466 від 06.03.2017р. видане 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Екскаватор гусеничний JCB 
JS360LC 2013р.в. Англія державний номерний знак -  Т08404АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006049 
від 21.05.2018р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Екскаватор 
гусеничний JCB JS360LC 2013р.в. Англія державний номерний знак -  Т08402АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ006047 від 21.05.2018р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській 
області; Екскаватор гусеничний JCB JS360LC 2010р.в. Англія державний номерний знак -  Т07277АЕ,
свідоцтво про реєстрацію АЕ004464 від 06.03.2017р. видане Головним управлінням Держпраці у____
Дніпропетровській області; Екскаватор гусеничний JCB JS330LC 2011р.в. Англія державний 
номерний знак -  Т07273АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ004465 від 06.03.2017р. видане Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Екскаватор гусеничний JCB JS330LC 2010р.в. 
Англія державний номерний знак -  Т07279АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ004463 від 06.03.2017р. 
видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Екскаватор гусеничний JCB 
JS330LC 2011р.в. Англія державний номерний знак -  Т07274АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ004467 
від 06.03.2017р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Автогрейдер 
«CATERPILLAR» 160Н 2008р.в. Японія державний номерний знак -  Т07269АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ004470 від 06.03.2017р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській 
області; Коток дорожній вібраційний JCB VM132D 2013р.в. Англія державний номерний знак -  
Т08407АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006052 від 21.05.2018р. видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області.

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць -12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -8;будівель і споруд (приміщень):будівля -4 (включає офісне та виробниче 
приміщення). Офісне приміщення розташоване за адресую:

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

50000, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. В. Великого буд. 29В прим. 122.
Виробничі приміщення розташовані за адресую: Україна, 50026, Дніпропетровська обл., 
місто Кривий Ріг, вулиця Ангарська, будинок 3-А (договір оренди виробничого приміщення 
№ 4 від 28 листопада 2014 року), виробничих об’єктах -  на об’єктах 
замовників__________________________________________________________________________

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

Інші відомості директор Логвиненко Жанна Никифорівна -  відповідальна за організацію 
роботи з охорони праці; інженер з охорони праці Істомін Сергій Юрійович -  відповідальний 
за дотримання вимог промислової безпеки та охорони праці, також виконує функції служби 
охорони праці (наказ №1 від 03.12.2013), головний інженер Сердюк О.І. -  відповідальний за
безпечне____ виконання_____робіт____ підвищеної____ небезпеки_____(наказ_____№15_____від
11.01.2021).__________________________ ________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Голова та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, особи, відповідальні за безпечне 
виконання робіт підвищеної небезпеки, а також особи, які мають призначатися їх заміщати, пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, а саме:
Директор Логвиненко Ж.Н. пройшла навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 

надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу №1075/4,20-2018 від 28.09.2018);

Інженер з охорони праці Істомін С.Ю. пройшов:___________________________________________________
- навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу



- №8/101 від 15.08.2018);
- навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (IV група до і вище 

1000В) (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки в Україні Правил улаштування 
електроустановок, законодавчих актів, виробничих інструкцій в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Кіровоградський 
області (протоколу від 01.02.2019);

- навчання з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу №10/4 від 03.10.2018);

- навчання з Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних_______ копалин
відкритим способом (НПАОП 0.00-1.24-10) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№6/13 від 06.06.2018);

- навчання з Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №2/128 від 26.02.2019);

- навчання з Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим 
способом (НПАОП 0.00-1.72-14) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №6/14 від 
06.06.2018, посвідчення №6727);

- навчання з Правил пожежної безпеки в Україні в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу 
№17 від 06.04.2018);

- навчання з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в 
ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №10/22 від 03.10.2018);_________________________

Головний інженер Сердюк О.І. пройшов:__________________________________________________________
- навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки тощо у відповідності до вимог НПАОП 0.00
4.12-05 в ТОВ «ОНЦ «Регіон Буд», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізький області (витяг з протоколу №255 від 25.09.2020);

- навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (V група до і вище 
1000В) (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки в Україні в ТОВ «ОНЦ» Регіон Буд», 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізький області (посвідчення 
№2248 від 30.09.2020);

- навчання з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «ТТПОН», 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг 
з протоколу №1062/4,20-2018 від 28.09.2018);

- навчання з Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних_______ копалин
відкритим способом (НПАОП 0.00-1.24-10) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№9150 від 11.09.2019);

- навчання з Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №2/128 від 26.02.2019);

- навчання з Правил пожежної безпеки в Україні в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу 
№127 від 27.08.2018);

- навчання з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в 
ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №1061 від 28.09.2018);

Начальник дільниці Черкасов П.В. пройшов:
- навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон 
Буд», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізький області (витяг з 
протоколу №255 від 25.09.2020);

- навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (IV група до і вище 
1000В) (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки в Україні в ТОВ «ОНЦ» Регіон Буд»,



перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізький області (посвідчення
№2249 від 30.09.2020);

- навчання з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу №3/69 від 15.03.2018);

- навчання з Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних_______ копалин
відкритим способом (НПАОП 0.00-1.24-10) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№6/13 від 06.06.2018);

- навчання з Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №2/128 від 26.02.2019);

- навчання з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в 
ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон Буд», перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізький області (витяг з протоколу №33.8-18 від 16.08.2018);

- навчання з Правил пожежної безпеки в Україні в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу 
№21 від 05.03.2020)

- навчання з Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском 
(НПАОП 0.00-1.81-18) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №3/53 від 15.03.2018);

- та інші.

Керівники структурних підрозділів, в яких виконуються заявлені роботи підвищеної небезпеки та 
персонал, що їх виконує, пройшли навчання в навчальних закладах.______________________________

Робітники мають відповідні документи щодо присвоєння кваліфікації робітничих професій, вчасно 
проходять необхідні навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, а саме:

- Кушнір О.В. електрогазозварник пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного 
мінімуму (НАПБ А.01.001-2014) в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу №21 від
15.05.2020);

- Бурий Д.Г. пройшов навчання в центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. 
Кривий Ріг за професією машиніст екскаватора 4го розряду, допущений до експлуатації 
екскаваторів (протокол №19, посвідчення №000571 від 01.07.2010);

- Рябов А. В. пройшов навчання в «Дніпропетровському центрі навчання робітничих професій» 
за професією машиніст екскаватора (посвідчення .№ ДИ-05999 протокол №4 від 26.03.2020);

- Базаренко Д.Г. пройшов навчання в «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів 
№1» за професією машиніст бульдозера 6 розряду (посвідчення № 0042 протокол №11 від 
12.03.2018);

- Красуля В.М. пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за професією 
машиніст трубоукладача 4 розряду (посвідчення № 525-19-01 протокол №525 від 15.08.2019);

- Мушик О.М . пройшов навчання в «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1» 
за професією машиніст автогрейдера 6 розряду (посвідчення № 082507 протокол №47 від 
02.03.2005);

- та інші.

Зазначенні працівники, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», що діє на 
підприємстві, навчені і пройшли перевірку знань з основних законодавчих актів України з питань 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки у 
разі виникнення аварії, пожеж і стихійних лих тощо, відповідних нормативно-правових актів з 
охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, в обсязі виконуваної ними роботи, в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці підприємства (протоколи №05.01-21 та №05.01-21/1 від
05.01.2021)

Наказом №1 від 03.12.2013 створена служба охорони праці. Виконання функцій служби охорони 
праці покладено на інженера з охорони праці Істоміна С.Ю. (наказ №1 від 03.01.2013).

Наказом №25 від 11.01.2021 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом 
№26 від 11.01.2021 в ТОВ «Днепрспецремонт» створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у складі:___________________________________________________________________________________



- голова комісії:___________ Сердюк О.І.;
- члени комісії:

- начальник дільниці Черкасов В.П.;
- інженер з охорони праці Істомін С.Ю.;
- начальник дільниці Дейнека П.А.

Наказом директора підприємства №18 від 11.01.2021 затверджено та введені в дію (переглянуте) 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

- Інструкція з охорони праці для машиністів екскаватора;
- Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника;
- Інструкція з охорони праці про надання першої (домедичної) допомоги при нещасних випадках;
- Інструкція з охорони праці з дотримання працівниками заходів пожежної безпеки на 

підприємстві;
- та інші.
Інструкції з охорони праці періодично переглядаються у встановлений законодавством строк (не 

рідше 1 разу на 3 роки).
Інструкції з охорони праці розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 

розробку інструкцій з охорони праці».
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності затверджені та введені в дію наказами по підприємству:
- Положення про службу охорони праці (наказ №2 від 03.12.2013);
- Положення про систему управління охороною праці (наказ №2 від 03.12.2013)
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ 

№4 від 03.12.2013);
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №5 від 03.12.2013);
- Положення про порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою (наказ № 8 від 03.12.2013);
- Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №26 від 11.01.2021);
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №18 від 10.01.2020).

В наявності журнали:
- реєстрація вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрація інструктажів з охорони праці на робочому місці;
- протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників ТОВ 

«Днепрспецремонт»;
- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих місцях;
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначення осіб відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також осіб, що 

будуть заміщати відповідальних в разі їх відсутності;
- проходження працівниками медичних оглядів при працевлаштуванні та періодичних 

медичних оглядів у відповідності зі ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та згідно з «Порядком 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом МОЗ України 
від 21.05.2007 №246,з урахуванням постанови КМУ від 09 грудня 2020 р. № 1236.

Для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ТОВ «Днепрспецремонт» забезпечено 
необхідним устаткуванням, обладнанням, інструментами, машинами та механізмами, що знаходяться 
у задовільному стані, та на які мається в наявності експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництва з експлуатації), яке має використовуватися за призначенням, та яке проходить огляд, 
випробування та/або перевірку у термін, встановлений законодавством та нормативно-правовими 
актами з питань охорони праці та промислової безпеки. Електрообладнанню своєчасно проводяться 
електричні випробування на підприємствах, що мають у своєму складі відповідні випробувальні 
лабораторії та відповідні документи дозвільного характеру.

У відповідності до НПАОП 0.00-7-17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використані засобів індивідуального захисту на робочому місці», керуючись орієнтовним переліком 
небезпек, за яких використовуються додаткові ЗІЗ, що наведений у додатку 2 до цих Мінімальних 
вимог, та орієнтовнім переліком робіт, які вимагають застосування відповідних ЗІЗ, що наведені у 
додатку 3 до цих Мінімальних вимог, працівники ТОВ «Днепрспецремонт», які мають бути зайняті 
на виконані роботи з підвищеною небезпекою забезпечені: окулярами захисними, касками захисними, 
рукавицями захисними, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008.______________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,



TOB «Днепрспецремонт» забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт підвищеної небезпеки. В наявності матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти України, накази директора ООО
«Днепрспецремонт», журнали, положення, інструкції з охорони праці. Програма__вступного
інструктажу з питань охорони праш та Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони 
праці для працівників TQB «Днепрспецремонт», та інша документація з охорони праці, яка 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці. На підприємстві розроблені та затверджені 
програми навчання з питань охорони праці, розроблені тестові білети з перевірки знань з питань
охорони праці._________________ ______________________ __________________________________________

В наявності, крім інших, такі законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці та 
промислової безпеки:

I. Закон України «Про охорону прані» Зі змінами та доповненнями.
2 Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107.

3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337.

4. НТТАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
5. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці.
6. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
7. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
8. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
9. НІІАОІІ 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці.
10. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використані 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.
II. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони прані 

працівників.
12. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів з 

охорони праці, що діють на підприємстві.
13. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.
14. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
15. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
16. НІІАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
17. НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони пращ на автомобільному транспорті.
18. Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 

від 27.08.2008.
19. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 

МОЗ України №246 від 21.05.2007. 
та інші.

Законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці та промислової безпеки 
регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

В ТОВ «Днепрспецремонт» є куточок охорони праці, оснащений основною документацією з 
охорони
праці.__________________________________________________________________________________________

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

Ж.Н. Логвиненко
(ініціали та прізвище)

_ г31256586.
зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

раці <?J 2 Q ^ p .



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.
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