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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Приватне підприємство «ГРАД СТРОЙ ІНВЕСТ КР»:__________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 15;______35229692;

(місцезнаходження), (код згідно з ЄДРПОУ),
Горностаєв Юрій Вячеславович;_________ т. (056) 404-02-22;________35229692kr@gmail.com;
прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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;

__________________________згідно укладених договорів підряду____________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
________________________________відсутня____________________________________________

(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 ,____________________Горностаєв Юрій Вячеславович_________________________________

(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:
1 .Роботи в траншеях, котлованах, замкнутому просторі (трубопроводах)_____________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри.______________________________
3. Зварювальні роботи.________________________________________________________________
4.Роботи. що виконуються на висоті понад 1,3 метра._______________________________________
___________ 59______________________________________ 34______________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
_____________________________________________ з______________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
дві дільниці: №1 -  виконання капремонтів пульпопроводів ПРАТ «ПІНІЧНИИ ГЗК»;___________

цехів, дільниць, структурних підрозділів)
___________№2 - виконання капремонтів пульпопроводів ПРАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГЗК»._________

Інші відомості Горностаєв Юрій Вячеславович -  директор; Позігун Григорій Петрович - ______
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 

головний інженер; Петров Віктор Леонідович -  начальник дільниці; Тарасов Олег Миколайович 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- начальник дільниці; Рябота Геннадій Іванович -  інженер з охорони праці.__________________

mailto:35229692kr@gmail.com


Наказом по підприємству №11 від 20.09.2013 утворена служба охорони праці._________________
наявністю служби охорони праці,

Посадові особи пройшли навчання правилам охорони праці в приватному закладі «Центр 
професійної освіти і навчання», при цьому перевірка знань проводилась з залученням працівників
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл._______ __________________________
-Загальні правила охорони праці - Горностаев Ю. В.. Позігун Г.П., ПетровВ.Л. Тарасов P.M.. 
Рябота Г.І., Островська P.M. (уповноважена особа найманих працівників з питань охорони праці), 
(протоколи №868 від 04.11.2016, №433 від 02.06.2017. №631 віл 28.07.2017. №482 від 
11.05.20181____________________________________
-Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв
L__ відповідного обладнання, НПАРП 0.00-1.80-18: Горностаев Ю. В.( протокол №544
від24.05.2018.),_Позігун Г.П., Петров B.JL, Тарасов P.M.. Рябота Г.І.(протокол №593 від
01.06.2018).
-Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, НПАРП_______
0.00-1.81-18: Горностаев Ю. В., Позігун Г.П., Петров В.Л.. Тарасов P.M.. Рябота Г.І.Гпротокол 
№223 від 01.032019)._____________________________________ ___________________ _________
-Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями. НПАРП 0.00-1.71-13:________
Горностаев Ю. В., Позігун Г.П.. Рябота Г.Кпротокол №947 від 31.08.2019V__________________
-Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. НПАРП 0.00-1.15-07: Горностаев Ю. 
(протокол №206 від 01.03.2019) Позігун Г.П.. ПетровВ.Л.. Тарасов P.M., Рябота Г.І. (протоколи
№412 від 26.05.2017. №866 від 04.11.201 6).________________________
-Правила охорони праці під час вантажно-розватажувальних робіт. НПАРП 0.00-1.75-15:______
Горностаев Ю. В., Позігун Г.П., ПетровВ.Л.. Тарасов P.M.. Рябота Г.І. (протокол №236 від 
01.03.2019')._________________________________________ _____________ __________________
-Правила охорони праці на автомобільному транспорті. НПАРП 0.00-1.62-12: Горностаев Ю. В.. 
Позігун Г.П., Рябота Г.І.Летров В.Л.. Тарасов Р.Н. (протоколи №076 від 03.02.2017. №475 від 
16.06.2017).
-ССБП Рхорона праці та промислова безпека у будівництві. НПАРП 45.2-7.02-12: Горностаев Ю. 
Позігун Г.П., Рябота Г.І.(протокол №433 від 02.06.2017).
Наказом по підприємству №08 від 29.04.2016 утворена комісія з перевірки знань з питань_____
охорони праці у складі: голова - Горностаев Ю.В.. члени комісії - Позігун Г.П.. Рябота Г.І.._____
Рстровська P.M._____________________________________ _____ __________________
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з охорони праці. 
Навчання інженерно-технічних працівників та первинне навчання робітників по різним питанням 
охорони праці проводиться в приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання». 
Повторна перевірка знань з питань охорони праці у робітників щорічно проводиться комісією 
підприємства.___________________________________________
Згідно штатному розкладу підприємства розроблені та введені в дію 28 інструкцій з охорони
праці по професіям працівників та видам робіт, в тому числі: __________________________
-РП №02-16 -  для електрогазозварника та газорізальника:____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
-РП №04-18 - для машиніста стрілового самоходного крана:___________
-РП №06-16 -  при роботі з ручним інструментом і пристроями: __________________________
-РП №09-16 -  для машиніста екскаватора: _____________________________________________
-РП №08-16 - під час роботи на висоті:____________________________
-РП № 11 -18 -  для стропальника:__________________________ _____________________________
-РП № 12-16-з управління та обслуговування колісних тракторів:__________________________
-РП № 16-16-з експлуатації, зберіганні та транспортуванні балонів з газами:_________________
-РП №17-16 -  при виконанні вогневих робіт:___________________ __________________________
-РП№19-18 -  для машиніста трубоукладача:_____________________________________________
-РП №28-18- при виконанні земляних робіт.__________________ ____________________________
Для виконання заявлених робіт згідно додатку №7 до Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки №1107 від 26.1J3.2011 в редакції постанови Кабінета Міністрів України від 
07.02.2018 №48 у ПП «ГРАД СТРРЙ ІНВЕСТ КР» мається в наявності наступне обладнання:

1- Кран автомобільний КС- 55713. 2007 р. в.. Росія, дозвіл на експлуатацію №0459.18.12 
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),



виданий ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 28.06.2018 р.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

2. Кран автомобільний КС- 3577, 1988 р. в..СРСР, дозвіл на експлуатацію №0304.19.12 
виданий ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 28.06.2018 р.

3. Трактор колісний ЮМЗ-6АКМ 40.2; заводський №838742; 2004 р. в.; Україна.____________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

4. Агрегат зварювальний на шасі одновісного візка моделі АЛЛ-2х2502У1; 2008 р. в.;Україна.
5. Агрегат зварювальний на шасі одновісного візка моделі АДД-2х2502У1; 2007 р. в.; Україна.
6. Екскаватор моделі ІЮРТХ210\¥-98; 2013 р. в.; Корея.________________________________
7. Трубоукладач ТГ -  124А. 1991 р. в.. іден.№101-90526, СРСР.___________________________
8. Трубоукладач ТГ -  124А, 1989 р. в.. іден.№45-14853, СРСР.____________________________
9. Причіп 1ПТ -  2. 1989 р. в., інд. №0433. держ. № Т06477АЕ. СРСР.

В наявности необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що________
експлуатаційної документації,

використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Працівники пі ттприємства________
забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі._______________

засобів індивідуального захисту,
Запобіжні пояси (12 одиниць), драбини (6 одиниць) використовуються за призначенням та____
проходять випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації_____
виробників.________________________________________________________________________
На підприємстві створений куточок з охорони праці, в якому розташовані плакати, періодичні 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

видання та нормативно-правові акти з охорони праці

Ю.В.Горностаєв 
(ініціали та прізвище)

2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20/^И>. №

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.”.


