
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ______
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОТИПОЖЕЖНИХ РОБІТ ДОБРОВІЛЬНОЕО 
ПОЖЕЖНОЕО ТОВАРИСТВА УКРАЇНИ. 49089. м.Дніпро. в у л . Енергетична. 18. 
ЄДР1ІОУ 00182877____________________________________________________________________________

(для ю р и д и ч н о ї  особи: найм енування  ю р и д и ч н о ї особи, місце знаходж ення ,  код зг ідно з ЄДРГЮ У.
______ Ханбеков Вадим Нігматуллаєвич, директор, тел. (056) 7-222-555.___________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

_____________________________________E-mail: dpodnepr@ua.fm___________________________________
адреса електронної пошти;

для ф ізично ї особи  - п ідприємця: 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 електронно ї пошти;

Роботи виконуються на об'єктах замовника на території України 
місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатац ії  (застосування)

машин, механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди________ 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. Ханбеков Вадим Нігматуллаєвич.__________________________________________________

(прізвише, ім'я та  по батькові керівника ю рид ич но ї  особи або ф ізи чн о ї  особи  - п ідприєм ця) 
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:
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом;____________________________________________

(найменування виду робіт

- зварювальні роботи.__________________________________________________________________________
підви щ ен о ї  небезпеки та/або машин, механізмів ,

устатковання  п ідви щ ен ої небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

виконую ться  та/або експлуатую ться  (застосовую ться)  без отрим ання  в ідпов ідного  дозволу,
Кількість робочих місць при виконання роботи, що декларується - 8. в тому числі тих, на яких

існує підвищений ризик виникнення травм - 2. кількість будівель -  6. з них за адресою:__________
кількість робочих місць, у том у  числі тих, 

м.Дніпро. вул. Хандоги. 11; м.Кривий Ріг вул.О.Поля. 29; м.Павлоград, вул. Крилова. 25;
на яких існує п ідвищ ений ризик виникнення травм , будівель

м. Новомосковськ, вул. Привокзальна. 121; м.Жовті Води, вул. Хмельницького. 30а; м. Кам'янське.
і споруд  (приміщ ень),  виробничих об'єктів

вул. Лісопільна. 4._____________________________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних п ідрозділів)

mailto:dpodnepr@ua.fm


Інші відомості: наказом директора ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛСПЕЦ РБГІ ГІР (далі -
(пр ізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які в ідпов ідаю ть 

підприємство) №16-ПР від 14.11.2018 заступника директора Нотченко М.В.. начальників дільниць
за д о три м ан ням  вим ог  законодавства  з питань охорони  праці та п ром и слово ї  безпеки; 

Кравченко В.В., Щербака O.P., Григоренко С.Я., Коваленко О.І. призначено відповідальними за 
безпечний стан будівель, приміщень та організацію охорони праці на дільницях; наказом №09-РП 
від 07.02.2019 цих же посадових осіб призначено відповідальними за виконання робіт підвищеної
неоезпеки—та—визначено__порядок видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної
небезпеки.

____ Посадові особи та виконавці робіт пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці, а саме:_______________________________

Ханбеков В.Н. директор: загальний курс «Охорона праці» перевірку знань в комісії Київської 
міської державної адміністрації та ГУ Держпраці в Київській області ( п р о т о к о л  №16-9/40Д/2
МІД__ 16.09.2016 ТОВ «НВЦ «НОВАТОР» м. Київ). Правила ОП під час експлуатації обладнання, що
працює під т и с к о м  НПАОП 0.00-1.81-18 перевірку.знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетров
ській області.(протокол №119 від 12.02.2019 ДП «ДНКК...«МОНОЛІТ»). Правила ОП під час роботи
з__інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №524 від 25.05.2018 ДГІ ДНКК «МОНОЛІТ»4):

Нотченко М.В. заступник директора: загальний курс «Охорона праці» перевірку знань в комісії 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №497 від 25.05.2018 ДП ДНКК «МОНОЛІТ»), 
Правила ОП під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №1398 від 21.11.2018 ДП ДНКК «МОНОЛІТ»), 
Правила ОП під час роооти з інструментом та пристроями НПАОГІ 0.00-1.71-13 перевірку знань в
комісії ГУ Держпраці у..Дніпропетровській області (протокол №524 від 25.05.2018 ДГІ ДНКК
«МОНОЛІТ»), ПБЕЕС, ПТЕЕС IV гр. до і вище 1000 В перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 526 від 30.05.2018 ДП «ДНКК «МОНОЛІТ»);

Кравченко В.В. начальник дільниці: загальний курс «Охорона праці» перевірку знань в комісії 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №497 від 25.05.2018 Дії ДНКК «МОНОЛІТ»), 
Правила ОП під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №1398 від 21.11.2018 ДГІ ДНКК «МОНОЛІТ»), 
Правила ОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 перевірку
знань в комісії ГУ Держпраці..у..Дніпропетровській області (протокол № 119 віл 12.02.2019 ДП
«ДНКК «МОНОЛІТ»), Правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00- 
1-71-13 перевірку.знань в комісії ГУ..Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №524 від
25.05.2018), ПБЕЕС, ПТЕЕС IV гр. до і вище 1000 В перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у  
Дніпропетров-ській області (протокол № 526 від 30.05.2018 ДП «ДНКК «МОНОЛІТ»);_________

Щербак 0 .0 .  начальник дільниці: загальний куфе «Охорона праці» перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №715 від 28.07.2016 ГОВ «УК «Дніпробуд»). 
Правила безпеки систем газопостачання НГІАОГІ 0.00-1.76-15 перевірку знань в комісії ГУ
Держпраці.у Дніпропетровській..області (протокол №521 від 29.05.2018). Правила ОП під час
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 перевірку...знань в комісії ГУ Держпраці у
Дніпропетровській.області (протокол №1575 від 14.12.2018 ДП ДНКК «МОНОЛІТ»). Правила ОП
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 перевірку знань в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетров-ській області (протокол № 119 від 12.02.2019 ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ»), Правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями НПАОГІ 0.00-1.71-13 
перевірку знань в..комісії ГУ Держпраці...у...Дніпропетров-ській області (протокол №524 від
25.05.2018), ПБЕЕС, ПТЕЕС IV гр. до і вище 1000 В перевірку.знань в комісії ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 526 від 30.05.201 8 7ТП «ДНКК «М О Н П тт»);_______ ~



1 ригоренко С.Я. начальник дільниці: загальний курс «Охорона праці» перевірку знань в комісії
СУ...Держпращ У Дніпропетровській....області (протокол №1387 від 16.11.2018 ДП ДНКК
«МОНОЛІТ»), Правила безпеки систем газопостачання НГІАОЛ 0.00-1.76-15 перевірку знань в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №521 від 29.05.2018). Правила ОПпід 
час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 перевірку знань в комісії ГУ Держи раці у 
Дніпропетровській області (протокол №623 від 30.05.2018 ДП ДНКК «МОНОЛІТ»), Правила ОП під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском НІІАОГІ 0.00-1.81-18 перевірку знань в комісії
ГУ Держпраці у Дніпропетровській област і..(протокол № 119 від 12.02.2019 ДП «ДНКК
« М Ш О Л Щ а __Правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13
перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №1389 віл
16.11.2018), ПБЕЕС, ГІТЕЕС IV гр. до і вище 1000 В перевірку..знань в комісії ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 526.від 30.05.20 18 ДП «ДНКК «МОНОЛІТ»);

Коваленко О.І. начальник дільниці; загальний курс «Охорона праці» перевірку знань в комісії
ГУ Держпраці..у Дніпропетровській області (протокол №1387 від 16.11.2018 ДГІ ДНКК
«МОНОЛІТ»), Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 перевірку знань в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровськії! області (протокол №521 від 29.05.2018). Правила ОП під 
час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 перевірку знань в комісії і У Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №1398 від 21.11.2018 ДП ДНКК «МОНОЛІТ»). Правила ОГІ 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 перевірку знань в
комісії ГУ Держпраці..у..Дніпропетровській..області..(протокол №119 від 12.02.2019 ДП «ДНКК
«МОЇ ІОЛГГ»), Правила 011 під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 
перевірку.. знань в комісії ГУ..Держпраці...у..Дніпропетровській області (протокол №1389 від
16.11.2018), ПБЕЕС, ПТЕЕС IV гр. до і вище 1000 В перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол від 30.05.2018 ДП «ДНКК «МОНОЛІТ»);_____________

Серченко І.В. інженер з охорони праці: загальний курс «Охорона праці» перевірку знань в 
комісії 1УДержпраці у Дніпропетровській області (протокол №247/4.4/2018 від 29.10.2018 ТОВ «УК 
«Дніпробуд»), Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В. 2.5-20-2001
Газопостачання перевірку знань..в..комісії ГУ..Держпраці у..Дніпропетровській області (протокол
№1226 від 26.10.2018 ТОВ «УК «Дніпробуд»), Правила ОП під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.15-07 перевірку знань.в.комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№1206 від 24.10.2018 ТОВ «УК «Дніпробуд»), Правила ОП під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 перевірку знань.в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетров
ськійобласті (протокол №1208 від 24.10.2018 ТОВ «УК «Дніпробуд»), ПБЕЕС. ПТЕЕС IV гр. до і
вище 1000 В пецевіркл знань в комісії ГУ.Держпраці.у Дніпропетровській області (протокол №1176
ВІД 19Л 0.2018 ІО В  «УК «Дніпробуд»), Правила 011 під час роботи з інструментом та пристроями 
НІІАОП 0.00-1.71-13 перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 63 від 22.01.2019 ТОВ «УК «Дніпробуд»); _______________________

Курятников С.І. зарядник вогнегасників: загальний курс «Охорона праці» перевірка знань в 
комісії підприємства (протокол №01/19 від 03.01.2019 комісії підприємства). Правила безпеки систем 
газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол №523 від 29.05.2018 ДІІ ДНКК «МОНОЛІТ»), Правила ОП під час виконання
робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 перевірку.знань.в.комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол №516 від 30.05.2018 ДГІ ДНКК «МОНОЛГГ»). Правила ОіГнід час експлуатапїї 
ооладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Д нищ опетож ж ій.. області (протокол №1703 від 27.12.2018 ДІІ ДНКК «МОНОЛІТ»), ПБЕЕС. 
Ш-ЕІХ У ГР- Д° і вище 1000 В перевірку знань в комісії 1 У Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол №89 від 06.02.2019 ДП ДНКК «МОНОЛІТ»), Правила ОП під час роботи з інструментом 
та пристроями НПАОГІ 0.00-1.71-13 перевірку знань в комісії ГУ Держпрапі у Дніпропетровській 
області (протокол №536 від 25.05.2018 ДІ1 ДНКК «МОНОЛІТ»)

Степанов A.M. посвідчення зарядник вогнегасників свідоцтво Серія 12 СВ №315547 від 
09.07.2009 УК «ДПТ України»; посвідчення електрогазозварника 4-го р о з р я д у  №5539 протокол



ГОВ УК «Дніпробуд» №561 від 20.07.2015; на підставі результатів випробувань, проведених у 
відповідності з Правилами атестації зварників НЛАОГІ 0.00-1.16-96. затвердженими 
Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 за №61. пройшов атестацію в Українському 
атестаційному комітеті зварників ТОВ «Учбово-технічний центр» згідно НПАОП 0.00-1.01-07. 
ДСТУ-БВ.2.6-199-2014. ДСТУ-БВ.2.6-200-2014. СНиП 111-18-75. СНиГ! 3.03.01-87. СНиП 3.05.05-84 
(посвідчення №ДО-58/18-11 Імк) допущений до ручного зварювання стикових та кутових з'єднань 
несучих та огороджувальних металоконструкцій, металоконструкцій технологічного обладнання, 
металоконструкцій і механізмів вантажопідіймальних кранів. Пройшов навчання: загальний курс 
«Охорона праці» перевірку знань в комісії підприємства (протокол №01/19 від 03.01.2019 комісії 
підприємства). Правила ОП під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 перевірку знань в
комісії ГУ Держпраці у..Дніпропетровській області (протокол №516 від 30.05.2018 ДГІ ДНКК
«МОНОЛІТ»). Правила ОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00- 
1.81-18 перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №118 від 
12.02.2019 ДП ДНКК «МОНОЛІТ»), Правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями 
НПАОП 0.00-1.71-13 перевірку знань в комісії І У Держпраці у Дніпрогтетровській області (протокол
№536 від 25.05.2018 ДП ДНКК «МОНОЛІТ»),________________________________

Для виконання зварювальних робіт використовується:
- полуавтомат дугової зварки ПДГ-251, зав.№ 237 (інв.№СП 10058), 2004 р.в., Україна, дата

останнього випробування 22.01.2019____________________________________________________________
На підприємстві створено Службу охорони праці у 2012 р. (наказ №2-011 від 04.01.2019 про

наявністю  служби охорони праці.
перегляд та введення в дію Положення про службу охорони праці)._______________________________
_____Розроблена та введена в дію СУОГІ (наказ №Р6-ОП від 07.02.2019 про перегляд та введення в
дію Положення про Систему управління охороною праці на підприємстві).____________________

Наказом №11-ОГ1 від 07.02.2019 затверджено Перелік посад і професій працівників
підприємства, які повинні проходити стажування.________________________________________________

Наказом №07-011 від 07.02,2019 затверджено Положення про порядок навчання і перевірку
знань з питань охорони праці на підприємстві,___________________________________________________

Наказ №12-ОП від 08,02.2019 Про проведення вступного інструктажу з охорони праці.________
____ Наказ №14-ОП від 08.02.2019 Про призначення відповідальних за проведення первинних і
наступних інструктажів з охорони праці.________________________________________________________

Наказ №13-ОП від 08.02.2019 про затвердження Переліку робіт з підвищеною небезпекою.
Наказ №08-011 від 07.02.2019 про затвердження Положення про порядок забезпечення 

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 
Безпечне виконання робіт підвищенної небезпеки регламентується інструкціями з охорони 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
праці (інструкціями по професії та видам робіт), які розроблені на підставі «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держпраці №9 від 29.01.1998. Інструкції з 
охорони праці переглянуті та затверджені наказом директора підприємства №1/5-ПР від 16.02.2017 
Про затвердження Інструкцій з охорони праці з №1 по №44. в г.ч.: інструкція з ОП №8 «При 
експлуатації балонів»; Інструкція з ОГІ №15 «Для електрозварника»; Інструкція з ОП №17 «При 
виконанні вантажно-розвантажувальних робіт»; Інструкція з ОП №33 «При експлуатації 
зварювального апарата і зварювального устаткування». Інструкція з ОП №37 «Під час виконання
газонебезпечних робіт».________________________________________________________________________

Наказом №Р7-ОП від 07.02.2019 створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці: 
Голова комісії Ханбеков В.Н. директор; члени комісії: ГІотченко М.В. заступник директора; 
Кравченко В.В. начальник дільниці; Серченко І.В. інженер з охорони праці. Всі члени комісії
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.___________________________________
____ Наказом №Р8-ОГІ від 07.02.2019 переглянуто та затверджено Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту._______________________________________________________________________

Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовою базою та забезпечені спецодягом 
та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту»,______________________________________________________________________

експ л у атац ій н о ї  документації ,  засобів  індивідуального  захисту,



і

Працівники, що виконують заявлені види робіт періодично проходять медичний огляд та 
психофізіологічне обстеження. Обладнано куточок з охорони праці, оснащений наглядними та 
навчально-методичними матеріалами. Бібліотечний фонд налічує достатню кількість законодавчих 
та нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів. 
будівельних норм тощо в паперовому та на електроних носіях. Матеріально-технічна база відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Працівники забезпечені 
санітарно-побутовими приміщеннями, в достатій кількості оргтехнікою, меблями тощо.____________

н орм ативн о-п равово ї  та м атер іально-техн ічно ї бази н авч альн о-м етоди чн ого  забезпечення) 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці. Балони із 

стисненим, зрідженим газом (двоокис вуглецю) передбачено зберігати у спеціально призначених для 
цього місцях.

^ ^ П ' Д П И .

<5 а  о-$
(ініціали та прізвищ е)

20 <9 р-

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20? ^ р. № _______ .

Примітки: 1. Ф ізична осо ба  - п ідп ри єм ець  своїм п ідписом надає згоду  на о бр об к у  п ерсональних даних з метою  
забезпечення виконання  вим ог  П орядку  видачі дозволів  на виконання робіт  п ідви щ ен о ї  небезпеки та на 
експлуатац ію  (застосуван ня) маш ин, механізмів , устатковання п ідви щ ен о ї  небезпеки.

2. Реєстраційний номер обл іково ї картки платника податків  не зазначається  ф ізичними  особами, які через 
свої релігійні переконання  в ідм овляю ться  від його прийняття  та повідомили про це відповідному органу 
держ ав н о ї  по датко во ї  служ б и  і м аю ть  відмітку в паспорті.


