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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_______________
«ГІДРОСП ЕЦБУДМОНТАЖ»____________________________________________________________________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_______________________ м.Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122 а/с 2027_________________________

місцезнаходження
___________________________ к-од СДРИОУ 31614522_________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ 
директор Рубанський Віктор Федосійович:

прізвище, ім'я та по батькові керівника
телефон/факс (056) 728-32-99 e-mail gidro@email.dp.ua

номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

і номер паспорта, ким і коли виданий,місце проживання 

реєстраційний номер облікової картки пчатника податків;

номер телефону, телефаксу, адреси електронної пошти; 
На території Дніпра та Дніпропетровської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та або експлуатації (застосування) машин

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди -  договір відсутній________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився______________________

(дата проведення аудиту)
Я, Рубанський Віктор Федосійович_________________________________________________________________
(прізвище, ім 'я та гю 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, устаткування підвищеної небезпеки
Роботи, що на висоті понад 1.3 метра, зварювальні роботи;________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Машини для буріння, ремонту свердловин на суходолі:___________________________________________
Самохідна бурова установка Боіітес СМ-70, 2005 р.в., Італія; свідоцтво про реєстрацію ТДН №0440,_____

та або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
р/нТ0440ДН; самохідна бурова установка Боіітес 11625, 2006 р.в., Італія; свідоцтво про реєстрацію______

тип або марка (за наявності),
АЕ№003470. р/н Т07260АЕ; самохідна бурова установка Сазаегапсіе С50. 1985 р.в.. Італія; свідоцтво про 
реєстрацію АЕ №001587. р/н Т04454АЕ;_______________________________________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження які виконуються^ 
самохідна бурова установка Сазаегапде С6. 2001 р.в.. Італія; свідоцтво про реєстрацію ТДН №2942, р/н
Т2942ДН; самохідна бурова установка Біа^оі 8000. 1989 р.в.. Франція; свідоцтво про реєстрації ТДП______
№8823. р/н Т8823ДП; навісний копер СП-49. 1988 р.в., Україна; свідоцтво про реєстрацію ТДП №8714. 
р/н Т8714ДП;________________________________________________________________________________________

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
самохідна бурова установка С40. 1983 р.в.. Італія; свідоцтво про реєстрацію ТДП №8822. р/н Т8822ДП; 

самохідна бурова установка СКБ-41, 1995 р.в., Україна; свідоцтво про реєстрацію ТДН №1861. р/н ТІ 86ЇДЬ
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/ п  Т1862ДН; самохідна бурова установка БТС-150 н/б бульдозера Т-17о‘оР, 1991 р.в.. СРСР; ~
свідоцтво про реєстрацію ТДП №8713, р/н Т8713ДП.__________________________________________________
Зварювальний апарат ВДМ-1202-С_____________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єкті
Кількість робочих місць: 20 на яких існує ризик виникнення травм: 10__________________________________

кількість робота місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд
Підприємство орендує нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта_______
_______ Волкова, 4д____________________________________________________

(приміщень), виробничих об'єкті(иехів, дільнииь. структурних підрозділів)
Інші відомості:________________________________________________________________________ ______________
1. Директор Рубанський В.Ф. прошов курси навчання з хорони праці та промислової безпеки в будівниці.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. Правил хорони праці під час роботи з___________

інструментами і пристроями, правил пожежної безпеки в України. «Про загальнообв’язкове державне______
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які__________
спричинили втрату працездатності», в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровської області (протокол №221 від 30.11.2016 р, протокол №095 від 25.05.2016 р.. протокол 
№060 від 24.06.2016 р. протокол №010 від 22.010.2016 )_______________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
2. Згідно наказу директора №85 від 19.09.2018 року призначена особа (головний механік Проскуров В.В.), я і 
відповідає за технічний стан та безпечну експлуатацію бурових машин, транспортних засобів, за безпечни 
виконанням робіт на висоті та під час зварних робіт, експлуатаційної документації, засобів індивідуальної
захисту._____________________________________________________________________________________________
Головний механік Проскуров В.В. прошов курси навчання з хорони праці та промислової безпеки в_______
будівниці.
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. Правил хорони праці під час роботи з____________
інструментами і пристроями, правил пожежної безаеки в України, правил охорони праці під час__________

експлуатації вантажопідіймальних кранів.
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.Правил технічної експлуатації електроустанов 

споживачів. Правил пожежної безпеки в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровської області (протокол №221 від 30.11.2016 р, протокол №033 від 18.02.2016 р.. протокол
№060 від 24.06.2016 р.. протокол №034 від 18.02.2016 р., протокол №076 від 19.04.2016 р)_____________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання
З .Згідно наказу директора № 28 від 12.11.2018 року призначені відповідальна особа за організацію_________

та нормативно-правової та матеріально-технічної 
роботи з охорони праці -  зам, директора з охорони праці Скрипніков М.В., який прошов курси навчання з 
хорони праці та промислової безпеки в будівниці, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
Правил хорони праці під час роботи з інструментами і пристроями. Правил пожежної безпеки в України, 
Правил охорони праці. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, правил пожежної безпеки. Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообв'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань______
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровської області (протокол № 279/47 від 16.11.2018 р.. протокол______
№ 246 від 28.11.2018 р.. протокол № 248 від 03.12.2018 р., протокол №261 від 19.12.2018 р_______________

бази навчально-методичного забезпечення)
4. Згідно наказу №03 від 12.01.2018 року призначені відповідальні особи за стан охорони праці на________
дільницях:__________________________________________________________________________________________

- дільниця спеціальних будівельних робіт -  начальник дільниці Устіменко С.И.;________________________
- дільниця пальових робіт - начальник дільниці Новіков О.И., майстер Циганов С.О., майстер____________

Ніжебецький К.А.___________________________________________________________________________________
5. Згідно наказу №21 від 28.03.2018 року призначені відповідальні особи за виконання бурових робіт на 

дільницях підприємства:_____________________________________________________________________________
- дільниця спеціальних будівельних робіт -  начальник дільниці Устіменко С.И.;_________________________



дільниця пальових робіт - начальник дільниці Новіков О.И., майстер Циганов С.О., майстер____________
Ніжебецький К.А._________________________________________________ __________________________________
Згідно наказу №26 від 26.02.18р призначені відповідальні особи за виконання проведення робіт з_________
підвищеною небезпекою (роботи на висоті, експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних______
пристроїв):______________________________________ ______ _____________________________________________
- дільниця спеціальних будівельних робіт начальник дільниці Устіменко С.И.;_________________________
- дільниця пальових робіт - начальник дільниці Новіков О.И.. майстер Циганов С.О., майстер_____________

Ніжебецький К.А. ________________________________________________ ____________________________
Усі начальники дільниці та майстера пройшли курси навчання з охорони праці та промислової безпеки в 
будівниці. Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. Правил охорони праці під час роботи
з інструментами і пристроями, правил пожежної безпеки в України, правил охорони праці під час________
експлуатації вантажопідіймальних кранів. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в TQB «УК Спектр
та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровської області._________________________________
Згідно наказу № 04 від 12.04.2018 р. створена комісія для проведення перевірки знань працівників з пита?
охорони праці.__________ __________________ ______________________________________________________

Склад комісії:____________________________________________________ __________________________________ _
Рубанський В.Ф. -  голова комісії -  директор ВАТ «Гідроспецбудмаш»;__________________________________
Проскуров В.В. -  член комісії -  головний механік;____________________________________________________
Скрипніков М.В. -  член комісії с 28.11.2018 року зам, директора (наказ №114 від 28.11.2018 р).___________
6. Наказом №114 від 22.08.2017 р. переглянуто Положення про службу охорони праці на підприємстві.
7. Розроблені:_______________________________________________________________________________________

- перелік посадових осіб, які повинні проходити перевірку знань з питань охорони праці;________________
- система управління охороною праці на підприємстві, яка затверджена наказом №111 від 22.08.2017 

року;_____________________ __________________________ __________________ _______________________________ _
- перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджень наказом директора № 108 від21.08.2017 року._____

8. На підприємстві розроблено 92 інструкції з питань охорони праці, які затверджені наказом №19 від_____
9.07.2016 року. Інструкції зареєстровані в Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці та видані_______

керівникам дільниці з записом в Журналі видачі інструкцій з охорони праці, в тому числі:________________
- Інструкція для машиністів и помічників машиністів бурової установки (№1);__________________________
- Інструкція для машиністів и помічників машиністів бетононасосной установки ( №2);__________________
- Інструкція ті ля машиніста гідро підіймача ( №46);_______________________________________________
- Інструкція для машиніста бульдозера ( №43);________________________________________________________
- Інструкція - для машиніста екскаватора ( №44);______________________________________________________
- Інструкція для зварювальника (№5)_________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті (№81);__________________________________

10 Керівники дільниці проводять 1 раз в квартал інструктажі з питань охорони праці з записом в Журналі 
реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці.________________________________________
11.. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту:_________________________________________
- каска; ___________________________________________________________ ___________________________ _
- бавовняний костюм;
- чоботи; ___________ ________________ _____________________ _____________ __________________ __
- монтажний пояс (акт випробування в наявності);____________________________________ _______________
- рукавиці;__________________________________________________ ___________________ ___________________

маска зварювальника;___________________________________________ ____________________________________
Працівники, яки виконують роботі підвищеної небезпеки - машиністи бурових установок, зварювальники 

пройшли спеціальні навчання по професіям в учбових заведеннях.
- машиніст бурової установки Люлевич Р.І.- Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничи 
професії реєстраційний № 93-09;______________________________________________________________________
- машиніст бурової установки Рудой Е .В .- Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих 
професії реєстраційний № 92-09;______________________________________________________________________
- машиніст бурової установки Флоря О.О..- Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих 
професії реєстраційний № 98-09;______________________________________________________________________
- машиніст бурової установки ЖуковР.І,- Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих 
професії реєстраційний № 91-09;___________________________________________________ __________________



парник Рябих С.Д. -посвідчення зварника № ЗЗ-ДН-58
електрогазозварник Майстренко Д.М. -посвідчення зварника №-06236
12.Згідно переліку машин, механізмів, що експлуатуються на підприємстві був відданий Акт державного 
технічного огляду транспортних засобів вид 21.12.2017 року/
13.. Нормативно-правова документація по охороні прані:
- Закон України «Про охорону праці»
- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на_____
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;______________________
- Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і авар 
на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30 листопада 2011 року № 1234;___________________
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 07 лютого 201 
року № 48;__________________________________________________________________________________________

- Перелік професій, виробництв та організацій, працівники підлягають обов’язковим професійним_________
медичним оглядам. Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особови 
медичних книжок:___________________________________________________________________________________

- Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі;____________________________________________________
- Правила пожежної безпеки України НАПБ А.01-001-2015;_____________________________________________
- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів( НПАОП 40.1-1.21-98);____________________
- Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-013);_______________________
- Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94);_______
- Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12);___________________________
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07);________________________
- ДБН А.3.2 -  2 -  2009 «Охорона праці та промислова безпека у будівництві»;_____________________________
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05;__________________________________________
- Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15;_________________
- Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04;___________________________________
- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці________
з змінами внесеними наказом Міністерства соціальної політики України №140 вид 30.01.2017 р.___________
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час 
виконання робіт, які декларуються, в ТОВ «Гидрі^спецбудмонтаж» є куток з охорони праці, оснащений 
плакатами, нормативно-правовими актами, програвшою навчання._____________________________________

нормативно-правової та матеріальн\технічної бази, навчально-методичного забезпечення

>. Р уб ан ськи й
підпис)

:^ » ______/ j ? _______20/^fp.

Декларація зареєстрована у журналі обліку-суб’єктів господарювання 
у Головному Управлінні Держпраці у Дніпропетровській області

«^6> 20^р.

Примітки: 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, устаткування 
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.


