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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -  127» ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.
51412 Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тєрьошкіна, буд. 14.

місцезнаходження,
__________________________________ 01035667

код згідно з ЄДРПОУ,

Логвінов Валерій Іванович
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

(05632) 3-00-94
номер телефону, 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;
• •• Т-Ж- • • •  0 *  •на території Дніпропетровсьої області

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

договір відсутній________________________________________________
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
_____________________ відсутня

(дата проведення аудиту)
Я, Логвінов Валерій Іванович

(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:

земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метра;

зварювальні роботи._______________________________________________
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,



устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
кількість робочих місць: 8, на яких існує ризик виникнення травм: 2

кількість робочих місць, у тому числі тих,
ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА -  127» ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» має свої офісні та 
виробничо-складські приміщення (Державний акт ІІ-ДП № 004787 на 
право постійного користування землею) за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, вул. Терьошкіна, буд. 14.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор Логвінов В.І., ГО Л О В Н И Й  інженер Проценко О.С., 
виконроб Орлова О.М. пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТІХ» 
навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з 
охорони праці в обсязі загального курсу у комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 31/91 від 
21.12.2016 p., протокол № 31/2-18).
Директор Логвінов В.І., головний інженер Проценко О.С., виконроб 
Орлова О.М. пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» у комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 31/19-18 від 
08.08.2018 p.), присвоєно IV групу з електробезпеки (до 1000 В).
Директор Логвінов В.І., головний інженер Проценко О.С., виконроб 
Орлова О.М. пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та 
перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН) «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 31/18-18 від 07.08.2018 p.).
Наказом № 10 від 21.07.2018 р. у ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -  127» ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» 
відповідальним за організацію і безпечне виконання 
електрозварювальних робіт призначена виконроб Орлова О.М.
Наказом № 14 від 21.07.2018 р. у ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -  127» ТОВАРИСТВА З
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД»



відповідальним за організацію і безпечне виконання земляних робіт, що
виконуються на глибині понад 2 метри призначена виконроб 
Орлова О.М. з правом видачі наряд-допусків.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки,
На підприємстві діє служба охорони праці, створена наказом №1 від 
18.09.2013 р. Функції служби охорони покладені на головного інженера 
Проценко О.С.

У ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА -  127»ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» розроблені, 
затверджені та введені в дію наказом № 2 від 18.09.2018 р.:
«Положення про службу охорони праці підприємства»;
«Положення про систему управління охороною праці»:
«Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці»;
«Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками 
осіб».
затверджені та введені в дію наказом № 3 від 18.09.2018 р. посадові 
інструкції та інструкції з охорони праці.
Наказом № 6 від 18.09.2013 р. у ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -  127»ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» 
створено комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці 
у складі:

Голова комісії: Логвінов В,І. -  директор;
Члени комісії: Проценко О.С. -  головний інженер;

__________ Орлова О.М. -  виконроб.
Працівники ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -  127»ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» мають професійну 
підготовку здобуту в спеціалізованих навчальних закладах, навчальних 
курсах.
Працівник Заярний В.Г. здобув професійну підготовку за фахом 
електрогазозварник у ПТУ № 3 м. Павлоград (диплом ДЕ № 025015 від 
27.07.1995 р.), допущений до ручного дугового зварювання стикових та 
кутових з’єднань несучих та огороджувальних металоконструкцій 
арматури залізобетону, металоконструкцій.
Працівник Лебеденко В.В. здобув професійну підготовку за фахом 
електрогазозварник у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 
м. Дніпропетровськ, (посвідчення № 7530 від 31.01.13 р.). допущений до 
ручного дугового зварювання стикових та кутових з’єднань несучих та 
огороджувальних металоконструкцій арматури залізобетону, 
металоконструкцій.



Працівник Жистоков 0 .0 .  здобув професійну підготовку за фахом 
машиніст екскаватора у СПТУ № 26, с. Тавричанка (диплом № 0303664 
від 25.08.1992 р.).
Працівник Калинкін Л.Є. здобув професійну підготовку за фахом 
монтажник у ПТУ № 43, м. Павлоград, (дирлом А № 220582 
від 25.07.1980 р.).
Працівник Колесник A.B. здобув професійну підготовку за фахом 
покрівельник у УК «СПЕКТР» (посвідчення № 04372 від 17.07.13 р.). 
Робітники ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -  127»ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» навчені у 
встановленому порядку і проходять перевірку знань: загальних питань з 
охорони праці; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБЩ», в обсязі 
виконуваних робіт, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» та НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони 
праці при виконанні робіт на висоті» своєю комісією з перевірки знань з 
питань охорони праці (протоколи: № 1-2018, № 2-2018, № 3-2018, № 4- 
2018 від 26.07.2018 р.).
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
праці

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в 
тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищенної 
небезпеки (екскаватор ЕО-3322, 1990 р. в.СРСР; екскаватор гусеничний 
3-652, 1980 р. в., СРСР, бульдозер ДЗ-171, 1990 р. в., СРСР (дозвіл 
Територіального Управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській 
області № 0109.15.12 від 06.03.2015 р.), трансформатор ТДМ-20 9 У, зав. 
№ 16050, 2013 р.; паспорти та інструкції з експлуатації на пояси 
запобіжні 1ПЛ-2 зав. № 010208, № 010222, фал рятувальний, комплекти 
верхолаза (карабіни, спускні пристрої, затискачі ручні для троса), 2018 
р.в„ (Україна), каски будівельні, щитки захисні (акти випробувань 
№№1,2,3,4 від 28.10.18 р.) (Україна), риштування «АТЛАНТ», інв. 
№ 7854343 (огляд проводиться кожен раз після монтажу риштувань), 
респіратори, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, окуляри 
світлозахисні. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого 
Постановою КМУ № 761 від 27.08.2008 р.
________________________ засобів індивідуального захисту

На підприємстві ведуться:
• «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 

праці».
• «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці».



Працівник Жистоков 0 .0 .  здобув професійну підготовку за фахом
машиніст екскаватора у СПТУ № 26, с. Тавричанка (диплом № 0303664 
від 25.08.1992 р.).
Працівник Калинкін Л.Є. здобув професійну підготовку за фахом 
монтажник у ПТУ № 43, м. Павлоград, (дирлом А № 220582 
від 25.07.1980 р.).
Працівник Колесник A.B. здобув професійну підготовку за фахом 
покрівельник у УК «СПЕКТР» (посвідчення № 04372 від 17.07.13 р.). 
Робітники ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -  127»ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ «ДНІПРОВОДБУД» навчені у 
встановленому порядку і проходять перевірку знань: загальних питань з 
охорони праці; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)», в обсязі 
виконуваних робіт, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» та НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони 
праці при виконанні робіт на висоті» своєю комісією з перевірки знань з 
питань охорони праці (протоколи: № 1-2018, № 2-2018, № 3-2018, № 4- 
2018 від 26.07.2018 р.).
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
праці

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в 
тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищенної 
небезпеки (екскаватор ЕО-3322, 1990 р. в.СРСР; екскаватор гусеничний 
3-652, 1980 р. в., СРСР, бульдозер ДЗ-171, 1990 р. в., СРСР (дозвіл 
Територіального Управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській 
області № 0109.15.12 від 06.03.2015 р.), трансформатор ТДМ-20 9 У, зав. 
№ 16050, 2013 р.; паспорти та інструкції з експлуатації на пояси 
запобіжні 1ПЛ-2 зав. № 010208, № 010222, фал рятувальний, комплекти 
верхолаза (карабіни, спускні пристрої, затискачі ручні для троса), 2018 
р.в., (Україна), каски будівельні, щитки захисні (акти випробувань 
№№1,2,3,4 від 28.10.18 р.) (Україна), риштування «АТЛАНТ», інв. 
№ 7854343 (огляд проводиться кожен раз після монтажу риштувань), 
респіратори, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, окуляри 
світлозахисні. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого 
Постановою КМУ № 761 від 27.08.2008 р.
________________________ засобів індивідуального захисту

На підприємстві ведуться:
• «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 

праці».
• «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці».



• «Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони
праці».

• «Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями».
• «Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, 

трансформаторів та ін...».
• «Журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту».
• «Журнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних 

поясів».
• «Журнал реєстрації наряд-допусків», та інші.

На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 

та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки».

3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

4. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони 
праці».

5. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві».

6. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці».

7. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів».

8. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безепеки праці. Охорона 
праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)».

________________________Нормативно-правової та матеріально-технічної бази

Також на підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: 
інформаційними стендами, технічними засобами, макетами, засоби 
індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, 
панами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки 
проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, 
виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки, передбачених у 
колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні 
виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) 
та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який 
включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти 
підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну 
та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші 
інформаційні матеріали. Наказом № 18 від 21.07.18 р. головного 
інженера Проценко О.С. призначено відповідальним за організацію
роботи кабінету охорони праці. Журнали, положення, інструкції з



охорони праці, прогами інструктажів та ін. відповідають вимогам
законодавства з питань охорони праці. Наказом 19 від 21.07.18 р. 
головного інженера Проценко О.С. призначено відповідальним за 
актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в 
нормативну документацію з охорони праці, навчально-методичного 
забезпечення.

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

с?3 е/
(підпис) 

20/# .

Логвінов В.І.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20^^).

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, 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.”.


