Центр надання адміністративних послуг
.
м, Дніпра
ВХ. №

аООЄЇУ - у-г^ -ж гюго

_______________________________________________________

ДЕКЛАРАЦІЯ
«___ » і в с;і.| 2і ^
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

20

Приватне підприємство «ДІМБУДТРАНС КР»:___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50006. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 1В;____ 35005442;_______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Даценко Олександр Михайлович;

т. (056) 404-20-50;_______ РВТ Group@ukr.net;

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 д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_________________________________ відсутня_______________________
(дата проведення аудиту)

Я ,______Даценко Олександр Михайлович__________________________
(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; роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); земляні
роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій; зварювальні роботи.___________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

Технологічні транспортні засоби, екскаватор ІЮРТХ210\У-98 державний номерний знак
Т05454АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ103637 від 08.11.2013 р. видане Криворізьким
гірничопромисловим
територіальним____ управлінням.____ заводський____ номер
ННКНгб16СР0000382. країна виробник Корея______________________________________
та/або машин, механізмів,

виготовлення 2013 р..агрегат зварювальний АДД-2х2502У1 державний номерний знак
Т04157АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ103108 від 11.12.2012 р. видане Криворізьким

р-

гірничопромисловим територіальним управлінням, заводський номер 0038, країна_____
виробник Україна виготовлення 2007р._______ __________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

агрегат зварювальний АДД-2х2502У1 державний номерний знак Т04156АЕ, свідоцтво про
реєстрацію АЕ103107 від 11.12.2012 р. видане Криворізьким гірничопромисловим
територіальним управлінням, заводський номер 0029. країна виробник Україна,
виготовлення 2008 р._____________________________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

трубоукладач ТГ-124А державний номерний знак Т04257АЕ, свідоцтво про реєстрацію
АЕ103231 від 18.03.2013 р. видане Криворізьким гірничопромисловим теріторіальним
управлінням .заводський номер 45-14853, країна виробник СРСР виготовлення 1989р,
трубоукладач ТГ-124А державний номерний знак Т04256АЕ, свідоцтво про реєстрацію
АЕ103230 від 18.03.2013 р. видане Криворізьким гірничопромисловим теріторіальним
управлінням .заводський номер 101-90526, країна виробник СРСР виготовлення
1991р, причіп 1ПТ - 2 державний номерний знак Т06477АЕ, свідоцтво про реєстрацію
АЕ104221 від 18.05.2013 р. видане Криворізьким гірничопромисловим теріторіальним
управлінням, заводський номер 0433. країна виробник СРСР виготовлення
1999р.___________________________________________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 56 в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм 49__________________________________________________________________________
кількість робочих місць,у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди № 0-31\05\19 з ТОВ
«ТЕХСТРОЙІНВЕСТ КР») Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська
1В______________________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів )

Інші відомості Директор - Даценко Олександр Михайлович; головний інженер Максименко Виталій Ігорович, інженер з охорони праці - Рябота Генадій Іванович
пройшли навчання в НКЦ «МОНОЛІТ», перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області:____________________________________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 12\24 від 04.12.2019)
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.(витяг з протоколу № 12\14 від
04.12.2019). НПАОПО.00-1.81-18: Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском (витяг з протоколу № 12\3 від 04.12.2019), НПАОП
0.00-1.71-13 Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями, (витяг з
протоколу№ 12\16-1 від 04.12.2019), НПАОН 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів, (витяг з протоколу №12\10 від 04.12.2019), НПАОП 0.001.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з протоколу №
12\6 від 04.12.2019), НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт (витяг з протоколу № 12\6 від 04.12.2019). НПАОПО.ОО-1.76-15
Правила безпеки газопостачання (витяги протоколів №235\4.20-2019 від 01.03.2019р.,
№12\18-1 від 04.12.2019 р), НПАОПО.ОО-5.11-85 Типові інструкції з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт (витяг протоколу №235\4.20-2019 від 01.03.2019).
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні
положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП) (витяг протоколу №12\20-1 від 04.12.2019)
Наказом від 04.12.2019 р.№1 енергетика Капленко Юрія Володимировича за безпечну
експлуатацію електрогосподарства, начальника дільниці Тарасова Олега Миколаевича,
майстра Пріцкау Сергія Олександровича призначено відповідальними особами за
безпечне
виконання
експлуатації
вантажопідіймальних
кранів, вантажнорозвантажувальних робіт, безпечне виконання газонебезпечних робіт, пожежної
безпеки.роботи з інструментами пристроями, виконання робіт на висоті, які пройшли
навчання в НКЦ «МОНОЛІТ», Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці.

надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки
(витяг з протоколу № 12Y24 від 04.12.2019) НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання,(витяг з протоколу № 12\14 від 04.12.2019) НПАОПО.00-1.81-18:Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (витяг з протоколу
№ 12\3 від 04.12.2019) НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці при роботі з
інструментом і пристроями,______(витяг з протоколу № 12\16-1 від 04.12.2019).НПАОН
40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,(витяг
з протоколу №12\10 від 04.12.2019), НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті (витяг з протоколу № 12\6 від 04.12.2019), НПАОП 0.00-1.75-15
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (витяг з протоколу №
12\6 від 04.12.2019) НПАОПО.00-1.76-15 Правила безпеки газопостачання (витяги
протоколів №235\4.20-2019 від 01.03.2019р., №12\18-1 від 04.12.2019 р.),НПАОПО.ОО-5.1185 Типові інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (витяг
протоколу №235\4.20-2019 від 01.03.2019),НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і
промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП) (витяг
протоколу №12\20-1 від 04.12.2019)_________________________________________________
(прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки;

Наказом № 01 по підприємству від 13.05.2019 створена служба охорони праці. Функції
служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Рябота Геннадій
Іванович________________________________________________________________________
Наказом № 05 по підприємству від 05.06.2019 утворена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці: Голова комісії директор Даценко О.M., члени комісії Максименко
В.І., Пріцкау С.О., Рябота Г.И., Островська О.М.____________________________________
Також на підприємстві переглянуті та затверджені:__________________________________
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 03 від 20.05.2019 р.)
Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження № 03 від
20.05.2019 p)____________________________________________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань робітників з питань
охорони праці (наказ про затвердження № 03 від 20.05.2019 р )
Положення про систему управління охороною праці СУ ОТ (наказ про затвердження № 03
від 20.05.2019 р) . Програма вступного інструктажу з питань охорони праці(наказ про
затвердження № 03 від 20.05.2019 р). Програма первинного інструктажу з питань охорони
праці (наказ про затвердження № 03 від 20.05.2019 р.).________ _____________________
Перелік інструкцій з охорони праці (№ 03 від 20.05.2019 р.), в тому числі: ОП № 01-16 з
надання першої медичної допомоги. ОП 02-16 для електрозварника, ОП № 1216 газополумяні роботи Дозвіл № 1390.19.12 з 18.12.2019 р. до 18.12.2024 р.. ОП № 06-16
при роботі з ручним інструментом і пристроями, ОП № 08-16 - під час роботи на висоті,
ОП №28-18- при виконанні земляних робіт. ОП 07-16 роботи в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах, бункерах камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
боксах, топках, трубопроводах).______________________________________________ 1_____
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:_______________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці_______________________________
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Працівники підприємства які експлуатують технологічні транспортні засоби:___________
Юзюк Е.А. пройшов навчання ЦПППРК №1 м. Кривий Ріг за професією машиніст
трубоукладача 4 розряду посвідчення № 3265 від 12.05.2003 року_____________________
Лучко В.Д. пройшов навчання ОАО ЦГОК УКК м. Кривий Ріг за професією машиніст
трубоукладача 6 розряду посвідчення № 68 від 25.06.2009 року________________________
Шарафудінов A.B. пройшов навчання Український атестаційний комітет зварників ТОВ
«Аквапласт» м. Кривий Ріг посвідчення №ДН-45-12-2018-581 від 12.12 2018 року_______
і отримав професію зварника 6 розряду_____________________________________________

Мусіенко М.Г. пройшов навчання Український атестаційний комітет зварників ТОВ
«Аквапласт» м. Кривий Ріг посвідчення №ДН-45-12-2018-806 від 12.12.2018 року і
отримав професію зварника 6 розряду______________________________________________
Шпилевой В.В. пройшов навчання Укртяжспецстрой за професією машиніст екскаватора
одноковшевого 5 розряду посвідчення № 2298 від 23.07.1985 року_____________________
Працівники підприємства один раз на рік проходять періодичний медичний огляд в ТОВ
«Сімейна клініка ПМС » договір № ПО-117 від 18.12.2019 р.___________________________
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти,
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні
засоби, що декларуються). Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП
«Криворізький ЕТЦ» (акт технічного огляду від 05.03.2019 №Т04257АЕ, Т04256АЕ, від
12.02.2019 р„ № Т05454АЕ).______________________________________________________
експлуатаційної документації,
Працівники
підприємства забезпечені
спецодягом,
спецвзуттям
і
засобами
індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального
захисту (каски захисні,сигнальні жилети, захисні окуляри,костюми зварника, рукавиці
брезентові, маски зварювальника, протигази шлангові ПШ. запобіжні пояси 2ПЛ-К2 зав.
№ 016700, 017081, 016690, 013797 дата проведення випробувань 16.11.2019 р.. ПЛ-К зав.
№ 009949 дата проведення випробувань 16.11.2019 р., драбини приставні, газоаналізатор
Зонд-1 2018 р. Україна, випрямляч дуговий зварювальний «Профі» ВДИ-280 зав.№4231
05.11.2018 р. та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного
працівника заведена особиста картка видачі 313______________________________________
засобів індивідуального захисту,
Закон України «Про охорону праці»_______________________________________________
Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки».___________________________________________________________
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010р. №725
від 26 жовтня 2011 р. № 1107(затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07
лютого 2018 р.№48_______________________________________________________________
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»__________________________________
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт підвищеною небезпекою.__________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів._____
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів__________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання._________________________
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском._______________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.____________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями.
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті._________
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
НПАОПО.00-5.11-85
Типові
інструкції
з
організації
безпечного
ведення
газонебезпечних
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні
положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП) (витяг протоколу №12\20-1 від 04.12.2019)________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.___________________
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці._____________
Для виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки у ПП «ДІМБУДТРАНС КР» мається
в наявності наступне обладнання:___________________________________________________
Вантажопідіймальні крани, підйомники (кран автомобільний стріловий КС-557131К,2007р.в.. Росія, кран автомобільний стріловий КС-3577-2-1,1988р.в.,СРСР. підйомник
автомобільний гідравлічний АГП-22,1988р.в.. СРСР) Дозвіл №1391.19.12 від 18.12.2019 р.

Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та
чя необхі дністю ним і ремонтуються ( договір № А 66 від 06.12.2019 р.)________________
зварювальний апарат тип АДД-2х2502У1 , лампа ЛБВК та інш.________________________
Ня підприємстві в наявності кабінет охорони праці, облаштований навчальними та
наочними посібниками з охорони праці , актами законодавства, медичною і довідковою
літературою. Також забеспечено доступ працівників до нормативно правової бази з
охорони праці через мережу інтернет. Розроблені тематичні плани та програми
навчання.екзаменаційні білети за посадами та професіями.____________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

_________________ О. М. Даценко
(ініціали та прізвище)

2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному
органі Держпраці
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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.”.

