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ДЕКЛАРАЦІЯ
в ід п о в ід н о с т і м а т е р іа л ь н о -т е х н іч н о ї б ази в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь о х о р о н и
праці
Відомості про роботодавця Товариство з додатковою відповідальністю «ТРЕСТ «Дніпроводбуд»
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

вул. Виробнича 3 смт. Слобожанське, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл., код згідно
ЕДРТТОУ- 01035673, генеральний директор Каиука В.А.,тел.. 0503632203,___________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

електронна пошта dvodstroi@ukr.net_____________________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;
для ф ізичної 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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»,________________________ ______________________________________________
(найменування страхової компанії,

02.04.18р. поліс «АК 9848231 з 05.04.18р. до 04.02.19р., поліс №АМ 5864066 з 02.04.18р. до 01.02е19р„
поліс №АМ 5864067 з до 01.02е19р„ полісАМ 5864069 з 02.04.18р. до 01.02є19р..
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Ін ф орм ац ія про п р о в ед ен н я д о б р о в іл ьн о го ауд и ту з о х о р о н и прац і
не п р о в о д и в ся________________________________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Капука Віктор Андрійович____________________________________________________________________
(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:
-Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
-Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій
-Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах._____________________________________
(найменування виду робіт
підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконую ться та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

____________________________ Кількість робочих місць - 11 ,_________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих

_______ на яких існує підвищений ризик винекнення травм - 6, кількість будівель - 4 _______________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Мажаров Анатолій Михайлович, Соколовський Віктор Іванович._______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №8 від 04.01.2018р. призначено відповідальну особу за дотримання вимог законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки при виконанні декларуємого виду робіт начальника відділу
механізації і автотранспорту Соколовського В.І.
Наказом генерального директора №7 від 04.01.2018р. продовжена діяльносгь служби з охорони праці на
підприємстві. Функції керівника служби з охорони праці та голови комісії з перевірки знань з питань
охорони праці покладені на першого заступника генерального директора-головного інженера ТЯВ «Трест
«Дніпроводбуд» М ажарова А.М. цим же наказом та переглянуто:
-Положення про службу охорони праці
-Положення про проведення спеціального навчання, інструктажа та перевірку знань з питань охорони праці
-Положення про систему управління охороною праці
-Положення про службу безпеки руху
-Положення про комісію з питань охорони праці
-Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою
-Програма навчання працівників та проведення первинного, повторного, цільового, позапланового
інструктажів з охорони праці
-Програма навчання водіїв з питань охорони праці та безпеки р у х у
-Програма проведення вводного, передрейсового. щоквартального, спеціального інструктажа з безпеки руху
-Програма проведення занять, первинного та повторювального пожежно-технічного інструктажа
-Перелік професій робітників, що проходять стажування до початку самостійної роботи
-Перелік професій робітників, що проходять попередній та періодичний медичні огляди
-Перелік посадових осіб, котрі проходять попередню та періодичну перевірку знань з охорони праці.
-Перелік питань для перевірки знань з охорони праці
Наказом №3 від 04.01.2018р. переглянуто, узгоджено та затверджено перелік і посадові інструкції з охорони
праці на підприємстві ТДВ «Трест «Дніпроводбуд»
Наказом №8 від 04.01.2018р. призначено відповідальних осіб:
- за здійснення надзору за безпечним утриманням та експлуатації вантажопідйомних механізмів та
захватних пристроїв, періодичні огляди захватних пристроїв і тари, утримання в робочому стані
грузопідйомних механізмів, вантажозахватних приборів, безпечне виконання такелажних - начальника
дільниці, механізації і автотранспорту Соколовського В.І.
- за здійснення надзору по безпечному виконанні земляних робіт-заступник головного інженера
Солодовник Н.В.
- за здійснення надзору по безпечному виконанні газонебезпечних робіт та робіт на висоті - начальник
виробничо-технічного відділу Попович О .Я.
Наказом №1/1-18 від 03.01,2018р. затвержено перелік робіт та механізмів з підвищеною небезпекою .
Для навчання посадових осіб, спеціалістів підприємства з «Охорони праці», укладений договір №3 від
03.01.2018р. з ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»
Генеральний директор Капука В.А. пройшов навчання в учбовому комбінаті «Дніпробуд» та перевірку
знань Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно правових актів комісією
створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від
27.06.2017 року (витяг з протоколу
№ 57/4.4/2018 від!9.03.2018 р о к у )
- Перший заступник генерального директора Мажаров А.М. пройшов навчання в учбовому комбінаті
«Дніпробуд» та перевірку знань Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно правових актів комісією створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2017 року (витяг з протоколу № 65/4.4/2018 від19.03.2018 року).
« Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98:. «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4 п.1). «Правил
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 комісією створеною на
основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 21.03.2017 року
(витяг з протоколу № 173від 02.03.2018 року, протоколу № 214 від 16.03.2018р.).
-Начальник виробничо-технічного відділу Попович О.Я. пройшов навчання в учбовому комбінаті
«Дніпробуд» та перевірку знань Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки». «Правила охорони праці при виконанні робіт
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. «Типовій інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 та прийнятих відповідно до них нормативно правових актів комісією
створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від
27.06.2017 року (витяг з протоколу № 48 від 25.01.2018 року), наказу № 68 від 21.03.2018р. (витяг з
протоколу №1041 від 19.09.2018р. витяг з протоколу №1320 від 15.11.2018р.).
-Заступник головного інженераСолодовник Н.В. пройшов навчання в учбовому комбінаті «Дніпробуд» та
перевірку знань ДБН А.3.2.-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві» та прийнятих
відповідно до них нормативно правових актів комісією створеною на основі наказу Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 року (витяг з п р о т о к о л у № 1016 від 13.09.2018

року),
- Начальник дільниці, механізації і автотранспорту Соколовський B.I. пройшов навчання в учбовому
комбінаті «Дніпробуд» та перевірку знань Законів України « П р о о х о р о н у праці». «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та п р и й н я т и х відповідно д о н и х
нормативно правових актів комісією створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 року (витяг з протоколу № 48 від 25.01.2018 року). «
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98:. «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А .01.001-2014 в
обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, до обов’язків яких
належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки. «Правил охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 комісією створеною на основі наказу Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 21.Q3.2017 року (витяг з п р о т о к о л у № 173від 02.03.2018
року, п р о т о к о л у № 214 від 16.03.2018р.).
-Всі посадові особи, виконроби, майстри та робітники пройшли навчання на підприємстві в обсязі
«Загального курсу охорони праці». «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.001.15-07. «Типовій інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85.
ДБН А.3.2.-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві» та перевірку знань з питань
охорони праці комісією згідно з «Положенням про проведення спеціального навчання, інструктажа та
перевірку знань з питань охорони праці», протокол № 18 від 2 3.11.2018року.
Земляні роботи виконуються власною землерийною технікою:
-бульдозер гусеничний Д З-171.свідоцтво ІС№051813. видано ДІСГ в Дніпропетровській обл.. регістраційний
номер 42582АЕ. рік випуску 1989р.
-екскаватор ЕО -4111В. свідоцтво ІС№051814. видано ДІСГ в Дніпропетровській обл.. регістраційний номер
42583АЕ. рік випуску 1987р.
Монтажні роботи виконуються власною технікою:
-спеціальний вантажний автокран 10-20Т-С. марка МАЗ. модель 5334. свідоцтво СХТ601501. видане
Центром 1242. TSC 1242. регістраційний номер АЕ 2102 AB. рік випуску 1989р.
За технологічними транспортними засобами закріплені спеціалісти, які мають відповідну кваліфікацію і
пройшли перевірку знань з питань охорони праці комісією в складі:
Голова комісії: Мажаров А.М. - головний інженер - перший заступник гендиректора
Члени ко м ісії: Попович О.Я. - начальник ВТВ- заступник гендиректора
______________ Соколовський В.1. - начальник дільниці, механізації і автотранспорту
Навчання пройшли слідуючі спеціалісти з оформленням протоколів № 1/2 т а № 2/2 від 05.03.2018 року:
Дорохов П.С. має посвідчення машиніста екскаватора п ’ятого розряду № 001496 видане ПП
Дніпропетровським навчально-курсовим комбінатом «Моноліт» 26.12.2005р.
Довгопол А.О. має посвідчення машиніста екскаватора п ’ятого розряду № 2152 (протокол №9 від
14.05.2001р.) видане Тверською технічною школою треста «Волгодонстрой» 30.08.2001р.
Лощилін М.О. має посвідчення машиніста бульдозера п ’ятого розряду № 563272 видане Нікопільською
технічною школою Нікопільського району. Дніпропетровської обл. 20.03.2001р..має посвідчення машиніста
екскаватора п’ятого розряду № 10923 видане Нікопільською технічною школою Нікопільського району.
Дніпропетровської обл. 18.08.75р.
Гречиха Н.В. має посвідчення машиніста крана автомобільного шостого розряду № 0322 (протокол №36.7
від 16.06.16р.) видане ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 16 червня 2016 року.
Барабан Ю.М. пройшов навчання в Дніпропероському ДОСААФ і має посвідчення водія ВХР №015512 з
категоріями А.В.С.Д.Е від 17.07.17 видане центром 1249 TSC 1249.
В наявності журнали інструктажів з промислової безпеки, охорони праці, ввідного інструктажу на робочому
місці, в тому числі:
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
-журнал перевірки знань з техніки безпеки у персонала з групою №1 за правилами електробезпеки
-журнал реєстрації щомісячних інструктажів по безпеці руху з водійським складом
-журнал видачі інструкцій з охорони праці
Робітники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту
-каска захисна будівельна__________ 5 шт.
-противогази шлангові ПШ-2_______ Зшт
-окуляри захисні і світлозахисні
6 шт.
-респіратори_______________________ 10шт
-рукавиці захисні___________________ 30 пар
-пояса лямкові комбіновані _______ Зшт (придбані 07.11.2017р.. акт випробування № 9 від 03.11.2018р.)
-спецодяг, спецвзуття_______________ по нормативах
-лампи типу ЛБВК__________________ 1шт
• ■
-діелектричні ковбики_______________ Зшт
-драбини приставні__________________6 шт

- риштування будівельні рамні_______ 2 комплекти
-сигнальні стрічки___________________ рулон_____________________ та інші засоби індивідуального захисту
- Наявність дозволів Держгірпромнагляду на право виконання робіт підвищеної небезпеки: Дозвіл №
0961.14.12 від17.09.2014р. дійсний доіб.09.2019р..висновок експертизи від 08.09.2014р. №12.1-04-0130943.14. Дозвіл_____ № 0794.14.12 від 18.07.2014р. дійсний д о !7 .07.2019р.. висновок експертизи від
26.06.2014р. №12.1-04-0в-0622.14. Дозвіл № 1108.13.12 від 05.12.2012р. висновок експертизи від
20.11.2012р. № 12.1-04-ТВ-068.12, продовжений 24.11.2017р. заява за вх. № 588. дійсний до 05.12.2022р.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказом №3 від 04.01.2018р. переглянуті і затверджено перелік і н с т р у к ц і й , щ о діють на підприємстві в
кількості 19 одиниць, в тому числі:
-інструкція з охорони праці при роботі на висоті
-інструкція з охорони праці при виконанні земляних робіт
-інструкція з охорони праці при роботі на екскаваторі
-інструкція з охорони праці при роботі на бульдозері
-інструкція з охорони праці при роботі в колодязях, камерах, котлованах, газонебезпечні роботи
-інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом
-інструкція з охорони праці з електробезпеки, при експлуатації електроустановок (2шт)
-інструкція з охорони праці при роботі слюсара- сантехніка
-інструкція з охорони праці при роботі стропольщика
-інструкція з охорони праці по виконанню заходів з пожежної безпеки
-інструкція з охорони праці при роботі машиніста крана автомобільного
-інструкція з охорони праці при роботі користувачів персональних компютерів
-інструкції з охорони праці по нагляду за роботою, утриманням автокранів і переміщенню ними грузів (Зшт-)
-інструкція з охорони праці при роботі охоронця
-інструкція з охорони праці при роботі прибиральника
-інструкція з охорони праці та надання першої допомоги при несчасних випадках на виробництві
.Навчання, перевірка з нань та інструктажі з охорони праці проводяться у відповідності до «Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ТДВ «Трест «Дніпроводбуд». В
наявності експлуатаційна документація, паспорти, інструкції з користування, порядок проведення
регламентних робіт.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці
В наявності нормативно - правові акти з охорони праці та навчально методичного забезпечення.
Перелік нормативно-правової докум ентації:
Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП
«Типове положення про службу 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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві».
Кодекс законів про працю. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників».НПАОП 0.00-5.11-85 «Типовій інструкції з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт».
На підприємстві обладнано кабінет з охорони праці оснащений плакатами, стендами, оргтехнікою,
програмами навчання та методичними планами, графіки проведення щорічного техогляду в ДП
«Придніпровський ЕТЦ». Екзамени проводяться традиційними методами за допомогою білетів.
0.00-4.21-04
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1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення
виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки т а на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні
переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це відповідному органу держ авної податкової
служби і мають відмітку в паспорті ".

