Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
4-СІЧ ?Віз
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГШ РО СПЕЦМ ЕХ А НІЗА Ц ІЯ»
для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м.Дніпро. вул К осмонавта Волкова 4Д____________________________________________
місцезнаходження

код СДРПОУ 24441039_______________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

директор Новіков Олександр Іванович;___________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

телефон/факс (056) 728-32-99 ; тел. бух. (056) 788 -21-50 е -т а і!_ bni@ gssm .com .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 платника податків;
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

________________На території м. Дніпро та Д ніпропетровської 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 відш кодування наслідків можливої ш коди - 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,

Новіков О лександр 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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки:
Роботи в шурфах, транш еях, котлованах. Земляні роботі, що виконуються на глибини
понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій._________________________
{найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби:______________________________________________________
навантажувач фронтальний ЛК-1, 1985 р.в.. Польща: свідоцтво про реєстрацію ТДП
№8715. р/н Т8715ДП.__________________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

навантажувач фронтальний Т-156. 1993 р.в.. Україна; свідоцтво про реєстрацію ТДН
№0690, р/н Т0690ДН:__________________________________________________________________
тип або марка (за наявності),

автонавантажувач ДВ 1792.45, 1988 р.в., Болгарія; свідоцтво про реєстрацію ТДП №8716,
р/н Т8716ДП;__________________________________________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження які виконуютьсяІш

бульдозер ДТ-75, 1990 р.в., СРСР; свідоцтво про реєстрацію ТДП № 8712.

р /н

Т8712ДП;

бульдозер ДЗ-42, 1984 р.в., СРСР; свідоцтво про реєстрацію ТДН № 0533, р/н Т0533ДН;
екскаватор 2X 120. 2007 р.в.. Японія;
свідоцтво про реєстрацію ТДН № 1869, р/н
Т1869ДН:______________________________________________________________________________
та/або

експлуатуються

(застосовуються)

без

отримання

відповідного

дозволу

екскаватор 2X 120, 2007 р.в., Японія; свідоцтво про реєстрацію ТДН № 2388, р/н
Т2388ДН;______________________________________________________________________________
екскаватор ЕТ-18-30, 2007 р.в., Росія;
свідоцтво про реєстрацію ТДП № 7711, р/н
Т7711ДП:______________________________________________________________________________
екскаватор К612. 1990 р.в.. Польща;
свідоцтво про реєстрацію ТДН № 0691, р/н
Т0691ДН;р/н; екскаватор К606. 1985 р.в.. Польща; свідоцтво про реєстрацію ТДН № 0537,
р/н Т0537ДН:__________________________________________________________________________
Самохідна бурова установка БТС н/б бульдозера Т-170.00. 1991 р.в., СРСР; свідоцтво про
реєстрацію ТДП № 8713. р/н Т8713ДП__________________________________________________
Зареєстрував ДП П ридніпровський ЕТЦ за адресою - м. Дніпро вул.. Космонавта Волкова

4Д
Експлуатаційна документація в наявності._____________________________________________
експлуатаційна документація

Технічне обслуговане та ремонт технологічних транспортних засобів проводиться
самотужки.____________________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єкті

Кількість
робочих
місць:
12
на
яких
існує
ризик
виникнення
травм:
З__________________________________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і
споруд
(приміщень), виробничих об'єкті(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості_________________________________________________________________________
1. Директор Н овіков О.И.. прош ов курси навчання :_____________________________________
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 охороні праці під час вантажнорозвантажувальних робіт. Правил охорони праці праці під час експлуатації обладнання.
що працю є під тиском. Правил охороні праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці на
автомобільному транспорті. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
(Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів), (IV г р .) . Правил пожежної
безпеки. Про охорону праці. Про загально обв’язкове державне соціальне страхування
від нещадного випадку на виробництві і професійних захворю вань, яки призвели до
втрати працездатності. Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки в ТОВ «УК Спектр»
та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровської області (протокол № 200
від 1809.2018 р. протокол № 162 від 14.08.2018 р„ протокол № 214 від 16.10.2018
р.,протокол № 228 від 30 10. 2018 р.,протокол № 158 від 08.08.2018 р. протокол № 209 від
від 09.10. 2018 рЛ______________________________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

2. Згідно наказу директора № 14 від 08.02.2018 року призначена особа (заступник
директора по транспорту П роскуров В.В.). яка відповідає нагляд за утримання та безпечну
експлуатацію транспортних засобів.___________________________________________________
Наказом директора № 02 від 03.01.2019р Проскуров В.В. призначений відповідальним за
виконання робіт підвищ еної небезпеки Заступник директора по транспорту Проскуров В.В. прош ов курси навчання:
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. Правил хорони праці під час
роботи з інструментами і пристроями, правил пож еж ної безпеки в України, правил
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.

Правил
безпечної експлуатації електроустановок
споживачі в,Правил
технічної
експлуатації електроустановок споживачів. Правил пож еж ної безпеки (IV гр.) , Про
охорону праці. Про загально обв’язкове державне соціальне страхування від нещадного
випадку на виробництві і професійних захворю вань, яки призвели до втрат
працездатності. Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки в ТОВ «УК Спектр» та перевірку
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровської області (протокол № 200
від 1809.2018 р. протокол № 162 від 14.08.2018 р„_____ протокол № 214 від 16.10.2018
р.,протокол № 228 від 30 10. 2018 р..протокол № 158 від 08.08.2018 р. протокол № 209 від
09.10. 2018 р Л п р о т о к о л № 218 від 18.10.2018 р.)_______________________________________
З.Згідно наказу директора № 30 від 22.11.2018 року призначені відповідальна особа за
організацію роботи з охорони праці - інженер з охорони праці та безпеки руху Скрипніков
М.В., який прош ов курси навчання :___________________________________________________
Про охорону праці. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на______ виробництві та професійного захворю вання, яки спричинили
втрату працездатності. Про о б ’єкти підвищ еної_______небезпеки та прийнятих відповідно
до них нормативно-правових актів Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті. Правил охорони праці підчас роботи з інструментами і пристроями. Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки, (IV гр.) Правил охорони праці
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання, в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у
Д ніпропетровської області (протокол № 279/47 від 26.11.2018 р
(протокол № 279/47 від 26.11.2018 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 № 01 від 03.01.2019 року призначена відповідальна особа за стан охорони
праці в ТОВ «Гідроспецмеханізація» - заступник директора з транспорту та будівельної
техніки П роскуров В.В.
Згідно наказу № 04 від 12.04.2018 р. створена
комісія для проведення перевірки
знань працівників з питань охорони праці._____________________________________________
Склад комісії:
Новіков О.І.. - голова комісії - директор ТОВ «Гідроспецмеханізація»;___________________
Проскуров В.В. - член комісії - заступник директора з транспорту та будівельної техніки;
Скрипніков М.В. - член комісії - інженер з охорони праці та безпеки руху.
6. Наказом №23 від 03.09.2013 р. переглянуто П олож ення про службу охорони праці на
підприємстві._______ __________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці

7. Розроблені:
- перелік посадових осіб, які повинні проходити перевірку знань з питань охорони праці;
- система управління охороною праці на підприємстві, яка затверджена наказом № 44 від
15.10.2013 року;
- перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджень наказом директора № 108
від21.08.2017 року.
- положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної
безпеки на підприємстві;
-положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
у ТОВ «Гідроспецмеханізація»
- положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.___________________________________
8. На підприємстві розроблено 62 інструкції з питань охорони праці, які затверджені
наказом №18 від
наявність інструкцій про проведення навчання

28.08.2018 року. Інструкції зареєстровані в Ж урналі реєстрації інструкцій з охорони
праці та видані керівникам дільниці з записом в Ж урналі видачі інструкцій з охорони
праці, в тому числі:
- Інструкція для м аш иніста бульдозера (№8);___________________________________________
- Інструкція для м аш иніста екскаватора ( № 9);_________________________________________
- Інструкція для водія автонавантаж увача ( № 12);_____________________________________
10. С працівниками проводять 1 раз в квартал інструктажі з питань охорони праці з
записом в Ж урналі____________
реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці._______________________________
11.. П рацівники забезпечені засобами індивідуального захисту:
- каска;________________________________________________________________________________
- бавовняний костюм;_________________________________________________________________
- чоботи;_______________________________________________________________________________
- рукавиці;_____________________________________________________________________________
Працівники, яки виконують роботи підвищ еної небезпеки - машиністи екскаваторів.
машиністи бульдозері, пройшли спеціальні навчання по професіям в учбових закладах;
Варнавський В.Б. - маш иніст екскаватора 6 р. посвідчення № 011286 - Дніпропетровський
навчально-курсовий комбінат «М оноліт» протокол № 305 від 01.07.2008 р
Вербицький O.A. - маш иніст екскаватора бр.посвідчення тракториста - машиніста серія
АБ № 147808 (категорія F - самохідні меліоративні та дорожньо - будівниі машини, в
тому числі екскаватори) - Н овокаховська міська інспекція.
Тихомиров О.О. - тракторист - машиніст посвідчення ВУ № 0414492 від 12.07 1971 р.
(Сосницьке СПТУ № 9 Чернігівська обл.). маш иніст екскаватора - посвідчення № 401 від
13.06.1981 р. (заклад ИН 816/83 міністерство внутрішніх справ СРСР).___________________
Комісією з перевірки знань проведена перевірка знань інструкцій з охорони праці
працівниками (протоколи № 1/08 від29.08.2018 р. № 2/08 від 29.08.2018 р, № 3/08 2018 р.)
13. Н ормативно-правова документація по охороні праці:________________________________
нормативно-правова та матеріально-технічна база, навчально-методичного забезпечення

- Закон України «Про охорону праці»___________________________________________________
- Охорона праці і промислова безпека у будівництві - 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 аварій на виробництві, затверджений постановою КМ У від 30 листопада
2011 року № 1234;
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, затверджений
постановою КМ У від 07 лютого 2018 року № 48;_________________________________________
- Перелік професій, виробництв та організацій, працівники підлягають обов’язковим
професійним медичним оглядам. Порядок проведення обов’язкових профілактичних
медичних оглядів та видачі особових медичних книжок;_________________________________
- Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі;
- Правила пож еж ної 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 підвищ еною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05;
- Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15;

- Типове полож ення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04;
- Типове полож ення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці з змінами внесеними наказом М іністерства соціальної політики України
№ 140 вид 30.01.2017 р.
Н ормативно-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 декларую ться, в ТОВ «Гідроспецмеханізація» є куток з
охорони праці, оснащ ений плакатами, нормативно-правовими актами.

О .І. Н о в ік о в
2 0 /^ р .
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю вання
у Головному У правлінні Держ праці у Д ніпропетровській області
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20^ р .
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Примітки: 1. Ф ізична о с о б а -п ід п р и є м е ц ь своїм підписом надає згоду на
обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог
П орядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на
експлуатацію ( застосування ) маш ин, механізмів, устаткування
підвищ еної 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.

