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ДЕКЛАРАЦІЯ

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця

_______________Товариство з обмеж еною  відповідальністю  « Г о р и зо н т -  2007»_____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______________Україна, 49000. м. Дніпро, вул. Набережна Перемої и, буд. З8,_________

ЄДРПОУ 40097954. директор Гезь Ігор Григорович.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

___________ тел/факс (067) 617 80 38. цогі/опГу2007@ ,цтаі1.сот____
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;

роботи виконуються на об 'єктах  замовника
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
гретіми особами стосовно відш кодування наслідків м ож ливої ш к о д и __Згідно додатку 1 до

порядку та правил проведення стахування цивільної в ідповідальності перед третіми особами згідно 
постанови Кабінету М іністрів від 16.08.2002р №1788 страхування не проводиться т а к як товариство 
не є об 'єктом підвищеної небезпеки_______________ __________________________________________________

(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 Гезь Ігор Григорович _____ ___________________ _______________ ____
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

- технологічні транспортні засоби; (додаток 7 п. 5)___________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

___ Коток дорожній вібраційний .1СВ У М 115Р . 2008 року випуску, країна виробник Німеччина,
присвоєно державний номерний знак Т09342АЕ. ідентифікаційний №.1СВ 1801753. свідоцтво про 
реєстрацію А Г 007349 від 22 серпня 2019 року ГУ Держпраці у Д ніпропетровській області.

І;кскаватор навантажувач .ІСВ 4СХ ЯГГЕМАЗТЕК, 2014 року в и п у с к у , країна виробник
Вел і ікобритан ія. присвоєно державний номерний з н а к __ 10934 1АЕ, ідеї] т ифі ка цінний
№.[СВ 4С Х 4У\ Г02259708. свідоцтво про реєстрацію АЕ 007348 від 22 серпня 2019 року ГУ 
Д ержпраці у Дніпропетровській області._____________________________________________



Е кскаватор гусеничний H Y U N D A I ROBEX25QNLC-7, 2007 року випуску, країна виробник
Корея, присвоєно державний номерний знак Т09339АЕ, ідентифікаційний № N70110473, свідоцтво 
про реєстрацію АЕ 007346 від 22 серпня 2019 року ГУ Держгіраці у Дніпропетровській області.____

____Екскаватор гусеничний HY UN DA I ROBEX 220LC-9S. 2013 року в и п у с к у , країна виробник
Корея, присво є н о ____державний номерний ____ знак Т09348АЕ. ідентифікаційний
№НІ IKHZ(>14TD0005274, свідоцтво про реєстрацію АЕ 007366 від 27 серпня 2019 року ГУ 
Де р ж праці у Дн іпропетровській області._______________________________________________

Екскаватор колісний JCB JS160W . 2012 року в и п у с к у , країна виробник Великобританія. 
присвоєно державний номерний знак Т09340АЕ. ідентифікаційний №.ICBJW 16DC01789345, 
свідоцтво про реєстрацію АЕ 007347 від 22 серпня 2019 року ГУ Д ержпраці у Дніпропетровській
області.____________________________________________________________________ __________________________

або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без
отримання відповідного дозволу,

кількіегь робочих місць -  7 . на яких існує ризик винекненпя травм - 4. О ф існе приміщення 
розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, буд. 38.________________________________

кількість : робочих ' місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і відомості Директор Гезь Ігор Григорович пройшов навчання та пере вірку знань комісією 
І оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний
курс» у__j  О В Учбовий комбінат «Днінробуд» (Протокол № 126/4.4/2019 від 27 травня 2019р.).
Кузш :цова Ірина Ю ріївна. інженер з охорони праці пройш ла навчання та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний 
курс» у _ ТОВ У чбовий комбінат «Дніпробуд» (Протокол № 141/4.4 /2019 від 03 червня 2019р.), 
Р с ш и к Костя нтин Вікторович, виконавець робіт пройшов навчання та перевірку знань комісією 
І 'оловного управл іння Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний 
курс» у  ТОВ У чбовий комбінат «Дніпробуд» (Протокол № 7 4 3 від 20 червня 2019р.). Бортко 
ІЗІ галій Анатолійович, головний інженер пройшов навчання та перевірку знань комісією Головного 
управління Держгіраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний курс» у 

ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» (Протокол № 24/4 .4 /2019 від 04 лютого 2019р .). Оксінь 
С ері іи М иколайович, механік пройшов навчання та перевірку знань комісією Головною  управління 
Держпраці у Д н іпропетровській області з курсу «Охорона праці загальний курс» у ТОВ У чбовий 
ко м б і і  і ат «і [і і і цробуд» (П ротокол № 102 від 31 січня 2019 р . )___  ___________________________________

Маї пи нісги екскаваторів: Корконішко Ю.А. - кваліфікаційне посвідчення_м ашиніста
екскаватора одноковшового 6 розряду № 10037. пройшов навчання у Навчальному комбінаті 
«Дніпробу;і», протокол перевірки знань № 769 від 25.06.2019р.; Коваленко Ромаїі Васильович - 
кил ііфікаційне посвідчення машиніста екскаватора одноковш ового 6 розряду № 10039, пройшов 
па в ч ання \ \ Іавчальному комбінаті «Дніпробуд», протокол перевірки знань №?769 від 25.06.2019р.; 
Корконішко B.C. - кваліфікаційне посвідчення машиніста екскаватора одноковш ового 6 розряду 
№  10038, пройшов навчання у Навчальному комбінаті «Дніпробуд». протокол перевірки знань 
№’769 від 25.06.2019р.; Ісаченко М.О. - кваліфікаційне посвідчення машиніста екскаватора 
одн оковшового 6 розряду № 10040, пройшов навчання у Навчальному комбінат і «Дніпробуд», 
протокол перевірки знань № 769 від 25.06.2019р.. Всі машиністи екскаваторів пройшли навчання по 
«Правилам охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» І1ПАОГІ 0.00-1.75-15 
(П ротокол № 8 від 09.07.2019р.).____________________________________________________ ______________

На підприємстві створена служба з охорони праці в особі Кузнєцової Ірини Ю ріївни, 
затверджено (Положення про службу з охорони праці», введено «П оложення про с истему 
упраbjііння охороною праці», наказом по підприємству від 01.02.2019р. №  4-011.___

(прізвище, імя га по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки наявністю
служби охорони праці.



Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог
Полеїж снпя_про порядок проведення навчання та перевірки знаїп, і питань охорони праці
затверджено наказом від 02.01.2019р №01-011. Розроблені тематичні плани та програми навчан ня з 
питань охорони праці посадових осіб.______________________________ __________ _________ _____________

Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці розроблено та наказом від 
0 2 .0 1.2019 р. № 2/1-О П  затверджено і введено в дію інструкції з охорони праці по п рофессіях згідно 
штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому числі №03 Для ма шиніта 
когіса дорожнього вібраційного, та №01 Для машиніста екскаватора._________ _______ ____  ______ ____

Створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 01.04 .02019 р. №  06- 
0 1 1 ,члени якої пройшли навчання та перевірку знаннь з курсу «Охорона праці -  загальний курс» у 
Т О В У чбовий комбінат «Дніпробуд» (головний інженер Бартко В.А. - Протокол №^24/4.4/2019 від 
04 л ютого 2 0 19р., виконавець робіт Резник К.В. - Протокол № 7 43 от 20.06.2019р. механік О ксінь 
С.У1,- Протокол № 102 від 31 січня 2019р., інженер з охорони праці Кузнєцова 1-Ю. - Протокол 
№> 141 /4 .4 /2019 від 03 червня 2019р.).___________________________________________________ _____ ____

Затверд жено план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці по 
професіях для працівників з яким робітники ознайомлені під підпис. Після перевірки знань з питань 
охороїги праїц оформлю ю ться протоколи для допуску роб ітників до виконання робіт. П рацівники 
підприємства, у встановлений термін, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці.________________________________________________________________________________________________

Наказом від 26.04.2019р. № 10-011 механіка Оксінь С.М. призначено відповідаль і гою особо ю 
за безпечну експлуатацію, організацію своєчасних оглядів та  спавний технічний стан технологічних 
траїіспортних засобів: Коток дорожній вібраційний JCB VM 115D, 2008 року випуску; Екскаватор 
навантажувач JCB 4СХ SITEM ASTER. 2014 року випуску; Екскаватор гусеничний HYUNDAI 
ROB. EX250NLC-7. 2007 року випуску; Екскаватор гусеничний HY UN DA I ROB EX 220LC-9S. 2013 
року випуску; Екскаватор колісний JCB JS160W, 2012 року випуску, а у разі його відсутності 
головного інженера Бортко В.А..__________________________________________________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на п ідприємстві:
- жур яал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони п р а ц і ; __________
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;___________
- журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна докум ентація (технічний паспорт, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування та безпечної експлуатації) на Коток дорожній
вібраційний_JCB VM 115D. 2008 року випуску, країна виробник Н імеччина; Екскаватор
навантажувач JCB 4СХ SITEM ASTER, 2014 року випуску, країна виробник Великобританія; 
Екскаватор гусеничний H Y U N D A I ROBEX25QNLC-7. 2007 року випуску, країна виробник Корея; 
Екскаватор гусеничний H Y U N D A I R O B EX  220LC-9S, 2013 року випуску, країна виробник К орея; 
Екскаватор колісний JCB JS160W . 2012 року випуску, країна виробник Великобританія.

експлуатаційної документації,

На підп иємстві створені необхідні умови для безпечної експлуатації заявлених технологічних
транспортних засобів. Працівники забезпечені спецодягом .__спецвзуггям та___засобам и
індивідуального захисту у повному обсязі, згідно з вимогами галузевих норм безплатної видачі 
сп е 11 іально і jo одягу, спеціального взуття та  інших засобів індивідуального захисту працівникам, у 
тому числі каска будівельна, рукавиці захисні, сигнальний ж илет, захисні окуляри, спецодяг та 
сп е 11 взуття тс) і цо. Засобам індивідуального захисту проводяться о і . іяди та необхідн і випробу вання 
із занесенням у відповідні журнали.__________________________________ _______________________________

засобів індивідуального захисту

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в наявності; 
Закон України «Про охорону праці»; НП А О П  0.00- 4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці»; Н П А О П  0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і



персвірки знань з питань охорони праці»; НПАОГІ 0.00-1.24-10 «П равила охороні \ праці під час 
ро зр_ об ки родовий і корисних копалин відкритим способом». Н П АО Н 45.2-7.02-12 Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБЩ . НПАОГІ 0.00- 
1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт та інш. Підприємство 
забезпечено необхідними для безпечної експлуатації заявлених в Декларації технологічних
транспортних засобів.__________________________________ _________ ___ ______

Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з п итань охорони 
праці з плакатами та наглядними посібниками, ком п’ютерною та оргтехнікою. Розробл ені 
е і с [мепаційпі білети з питань охорони праці за посадами та професіями. IIа _ п ід приємстві 
про водяться вступний, первинний, повторний та інші інструктажі з охорони праці, про що 
робляться необхідні записи в спеціальних журналах._________________________ _______  _ _

нормативно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

І.Г. Гезь
(ініціали та прізвище)

Су?̂ / 2(

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ р .  №

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.


