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Центр надання адміністративних послуг 

Вх. № га *

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХРД-БУД»__________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Кобилянського, 
будинок________________________________________________________________ 219

місце знаходження,

Код ЄДРПОУ 41969065____________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор: Колєсніков Олексій Вікторович, 8 (067)391-25-63_________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: hrd.strov@qmail.com________________________________________________
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 території Дніпропетровської області, 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 третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди
______________________________________________ ВІДСУТНЄ___________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прац і_____

Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Колєсніков Олексій Вікторович
(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______________________________________________________________ ____

(найменування виду робіт

mailto:hrd.strov@qmail.com


підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих МІСЦЬ-10, V тому__числі тих, на яких існує .._ підвищений
ризик виникнення травм-4_____________________________________________

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

офісне та виробниче приміщення.(орендовані) розташовані за адресою:
будівель і споруд (приміщень),

50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Кобилянського. 
будинок 219..............................................................................................................................

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ В І Д О М ості директор — Колєсніков Олексій Вікторович пройшов
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гіг іє н и .праці, надання
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки__пожежної
безпеки комісією, що створена на підставі наказу №68 від 2 1 березня 2018р. 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 191/4.11-18 від 26.06 2018р.).__________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань_з.питань.охорони
праці (наказ №4/04 від 0 1.04.2018р.). Голова комісії ..директор Колєсніков
Олексій Вікторович та члени комісії : головний_інженер Латиш Максим
Сергійович пройшов.перевірку знань законодавчих актів з охорони праці,
г іг іє н и ___ праці,__надання першої .... (домедичної )__допомоги потерпілим.
електробезпеки, пожежної безпеки комісією ,..що створена.на підставі наказу
№102__від 27 червня 2017р. Головного управління Держпрац і.... у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №533 від 29.11.2017р.),
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт..на
висоті” комісією, що створена на підставі наказу.N9102 від.27.червня..2017р.
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №71 
від 20.03.2018р.): заступник директора з виробництва Колоколов Ан ідщ
Миколайович пройшов перевірку знань законодавчих актів з.охорони..праці.
гігієни____ праці,__надання... першої..  (домедичної).... допомоги.....потерпілим
електробезпеки, пожежної безпеки комісією, що створена на підставі наказу
№405 від ЗО листопада___ 2016р. Головного управл іння _Держпраці у
Дніпропетровській__області __ (витяг..з ...протоколу..№166...від Г/
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання..робіт...на
висоті” комісією, що створена на підставі наказу №102 від 27 червня 2017р. 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоког №7;
від 20.03.2018р.): інженер..з охорони праці Янова Оксана Володимир
пройшла перевірку знань законодавчих і нормативно-право
охорони праці, техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій на виробництві,
електробезпеки, правил пожежної безпеки, гігієни праці, надання першої
допомоги потерпілим, загально-обов'язкового__страхування від..нещасних
випадків на виробництві та професійних.захворювань комісією...що створена
на підставі наказу №68 від 21 березня__ 2018р. Головного _у[ звлі іня



Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №477У- 11-18 ВІД
11.12.2018р.), НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці піл час виконання 
робіт на висоті” комісією, що створена на підставі наказу № 10 2_ в ід 2 7 чер ви я
2017р. Головного управління Держпрац і___у Дніпропетровськ й .о_бласті
(протокол №71 від 20.03.2018р.). _________ __________________

Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті в . і ч; рол ік, 
організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання запобіжних
поясів та пристосувань, ведення Журналу обл іку..та зберігання засобів
захисту з __правом видачі наряд-допусків призначений голови і;й ін.ке нер
Латиш М.С. (наказ №21 від 06.04.2018р.)________ ________________ _

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпека

Наказом по підприємств у ...№05а.від 01,04.2018р.... створена служба з
охорони праці. Функції служби охорони.праиі.покладені...наказом на 1 нженера
з охорони праці Янову О .В., яка. пройшла перевірку знань законодавчих і
нормативно-правових актів__з охорони праці,____техногенної
надзвичайних ситуацій на виробництві, електробезпеки, правиі ■ пожежної 
безпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим.... загально
обов'язкового страхування від нещасних випадків на виробницт в і _ та 
професійних захворювань комісією, що створена на підставі нлка- у №68 від 
21 березня 2018р. Головного управління Держпраці у  Дніпрове іровеьюн 
області (витяг з протоколу №477/4.11-18 від 11.12.20 18р.), НПАОП 0.00-1.15- 
07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” комісією , що 
створена на підставі наказу №102 від 27 червня 2017р. Головно гр /п р а в л і н н я
Держпраці__ у Дніпропетровській..област і (протокол..№71...від..20 03,2.0..1..8р,).,.
НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила.охорони праці.під час роботи з інстг)у!і ^ нтом та
пристроями” комісією, що створена на підставі накази { іе від . резня 
2018р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровські й _ рол а ст:... (в и т я г з 
протоколу №192/4.11-18 від 26.06.2018р.).______________________________

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку .знань та 
відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НГТАОП К
“Типове положення про порядок проведення..навчання і..перевірки..знань з
питань охорони праці": робітники підприємства пройшли навчання НПАОП 
0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання роби на висоті 
комісією, що створена на підставі наказу №102 від 27 червня 2017р 
Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській області (про ско /1 ■■■ ;7
від 20.03.2018р.), НПАОП 0 .00-1.71-13 “Правила охорони.праці.під..час ррост;і
з інструментом та пристроями” комісією, що створена на підставі наказу №5.8 
від 21 березня 2018р. Головного управління Держпраці у Дніпрог-етровськ'.ї'
області (витяг з протоколу.№ 192/4 .11-18....від....26.06.2018р.),виробничVу
інструкцій та інструкцій з охорони...праці,...що.....діють на г іди? ч с мої в і... л.а
відповідні інструктажі з охорони пращ, що підтверд ься мітками 
ж урнал ах .____________________________________________________ __________

На підприємстві розроблені та введені в д ію . і нструкції з ох о рр ні ...п. рау і 
на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі № 11-2018 під 
час виконання робіт на висоті.________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони пр-и.,.



В наявності необхідна експлуатаційна.документація..на обладнання ...в
тому числі та, що використовується при виконанні.робіт підвищеної небезпеки
(паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні лямкові типу :
04. зав. №2041, 2050, 2018р.в. (акти від 17.06.2019р. пере зіркі ?апобЬ ни
поясів типу ПП2-04 зав. № 2041. 2050 з висновком_“придатні до по даль що і
експлуатації”)._________________________________________________ ___________

експлуатаційної документації,

Д рабини планується придбати у найближчий час. Пояси запоб іжні, каски, 
д рабини будуть використовуватися за призначенням, зберігатися у технічно
справному стані_з__проведенням технічного__обслуговування......ремонту,
експлуатаційних__випробувань__відповідно_до__вимог ...законодавства.... та
документів з експлуатації виробників.__________________________________ _____

Працівники__ТОВ “ХРД-БУД” забезпечені...спецодягом ja  засобами
індивідуального захисту в повному.обсязі відповід но.до НПАОП ? 00.-4 1 0В
“Положення про порядок забезпечення працівників...спеціальнам од ом;
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту' та
НПАОП 0.00-3.10-08.__ “Норм безплатної__ видачі__ спеціального од я гу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального..захисту працівникам
гірничодобувної промисловості".___________________________________________

засобів індивідуального захисту

Нормативно-правова, матеріально-технічна база вщповідає...вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. П ідприємство
має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з.навчанчя
перевірки зн а н ьг^Щ У И к охорони праці в повному обсязі.................. ...___...........

нормативн^пва(йї^Рї'6^м»іально-технічної бази навчально-методичного з а б >,& ■■■ і/ / ^ /Х Т 0 В А Р И Г .Т В 0 _/ /  Ч  / /  з ОБМЕЖЕНОЮі V i
/ / g .  Ц  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, \ \  <  \ \

О.В. Колєсніков ____
(ініціали та прізвище)

У/f У / 20_^£ р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці * 4 / 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 сво; релігійні 
переконання відмовляються від його прийняття та повідоми и іро 
це відповідному органу державної податкової служю ?'/скоо> 
відмітку в паспорті.”


