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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законо

охорони праці

Відомості про роботодавця

Дочірнє підприємство «Пересувна механізована колона № 43» товариства з додатковою___________
відповідальністю «Трест «Дніпроводбуд»___________________________________________________________

(для юридичної особи:найменування юридичної особи,

51830 вулиця Центральна. 16 село Лобойківка. Петриківський район, Дніпропетровська область_____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_______________ код ЄДРПОУ 01035638 директор Білінський Анатолій Срульович.____________________
телефон 099-217-06-29 електронна пошта р т к — 43@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;

__________________ На території України згідно договорів підряду______________________________________
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

ПАТ «Українсько пожежно-страхова компанія» договір №  ОНВ-Ю /1019032 від 01.08.2019 року

(найменування страхової компанії,
Поліс ОНВ 147430 виданий 01.08.2019 року діє з 02.08.2019 по 01.08.2020 року, поліс ОНВ 147431 
виданий 01.08.2019 року діє з 02.08.2019 по 01.08.2020 року, поліс ОНВ 147432 виданий 01.08.2019 
року діє з 02.08.2019 по 01.08.2020 року, поліс ОНВ 147433 виданий 01.08.2019 року діє з 02.08.2019 
по 01.08.2020 року, поліс ОНВ 147434 виданий 01.08.2019 року діє з 02.08.2019 по 01.08.2020 року

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився______________
(дата проведення аудиту)

Я . __________ Білінський Анатолій Срульович _______________________________________________ :______
(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:
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах). Зварювальні роботи.____________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

mailto:43@ukr.net


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

/  номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць -  9 з них посадових-3 місця, робочих-б м ісць.________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

На яких існує підвищенний ризик винекниння травм -  6______________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Адміністративний будинок.майстерня, матеріальний склад, диспетчерська, гараж знаходяться за 
адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, село Лобойківка, вулиця Центральна,!6 
та є власністю ДП «ПМ К № 43» ТДВ «Трест «Дніпроводбуд»________________________________________

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

Інші відомості

Наказом №8 від 30.07.2019 року призначено відповідальну особу за дотриманням 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки при виконанні декларуємого 
виду робіт виконроба Завгороднього Миколу Павловича.

За здійсненням надзору по безпечному виконанню земляних, газонебезпечних та зварювальних 
робіт призначено виконроба Завгороднього Миколу Павловича.
Для навчання посадових осіб, спеціалістів підприємства з «Охорони праці», укладений договір № 
205-У від 28.05.2019 року з державним підприємством «Придніпровський експерто-технічний центр 
Держпраці»
- Директор Білінський A.C. пройшов навчання та перевірку знань Законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов»язкове державне соціальне страхування». «Про об»єкти підвищенної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів». «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
НГІАОП 0.00-1.80-18. «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил 
пожежної безпеки в Україні». НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт комісією створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області №58 від 04.03.2019 року (витяг з протоколу №  63-19 від 18.07.2019 року, 
витяг з протоколу№55-19 від 21.06.2019 року, витяг з протоколу № 52-19 від 20.06.2019 року.
- Головний інженер Тільний В.І. пройшов навчання та перевірку знань Законів України «Про 
охорону праці». «Про загальнообов»язкове державне соціальне страхування», «Про об»єкти 
підвищенної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією 
створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №  58 від
03.04.2019 року (витяг з протоколу №189/4.8/2019 від 29.07.2019 року). «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні», «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80- 
18, НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт комісією 
створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №58 від
04.03.2019 року (витяг з протоколу №52-19 від 20.06.2019 року, витяг з протоколу №55-19 від
21.06.2019 року). Пройшов навчання в учбовому комбінаті «Дніпробуд» та перевірку знань ДБН
А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12 та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на основі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області №68 від 21.03.2018 року (витяг з протоколу № 
1016 від 13.09.2018 р о к у ). Пройшов навчання в учбовому комбінаті «Дніпробуд» та перевірку знань 
Законів України «Про охорону праці». «Типові інструкції з організацією безпечного ведення 
газонебеспечних робіт» НПАОП 0.00-5.1 1-85 та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів комісією створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області наказ №68 від 21.03.2018 року ( витяг з протоколу № 1320 від 15.11.2018 року).Для навчання



лцалістів підприємства з «Охорони праці» укладений договір «11 від 01.06.2019 року з ТОВ
'Учбовий комбінат».__________________________________________________________________________________

- Виконроб Завгородній М.П. пройшов навчання в TQB «Учбовий комбінат» та перевірку знань 
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов»язкове державне соціальне страхування». 
«Про об»єкти підвищенної небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів. 
«Законодавство про охорону праці». «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила 
пожежної безпеки розділ №  4п.1» комісією створеної на основі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області №  58 від 04.03.2019 року (витяг з проколу № 877 від
18.07.2019 року.витяг з протоколу № 750 від 21.06.2019 року). Пройшов навчання та перевірку знань 
Законів України «Про охорону праці». «Типові інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» НПАО П 0.00-5.11-85. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт та прийнятих відповідно до них норматино-правових актів 
комісією створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
наказу №68 від 21.03.2018 року (витяг з протоколу № 1320 від 15.11.2018 року). Пройшов навчання в 
учбовому комбінаті «Дніпробуд» та перевірку знань ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві» Н П А О П  45.2-7.02-12 та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів комісією створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області №68 від 21.03.2018 (витяг з протоколу №  1016 від 13.09.2018 року).
- Старший виконроб Ш аповалов М.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат та перевірку 
знань Законів України «Законодавство про охорону праці». «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки розділ №  4 п.1» комісією створеної на 
основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №  58 від 04.03.2019 
року витяг з протоколу №  750 від 21.06.2019 року.____________________________________________ _

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом директора № 17 від 30.07.2019 року продовжено діяльність служби з охорони праці на 
підприємстві. Функції керівника служби з охорони праці та голови комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці покладені на головного інженера Дочірнього підприємства «Пересувна механізована 
колона №  43» Товариства з додаткової відповідальністю «Трест «Дніпроводбуд». Тільного 
Василя Івановича, цим же наказом переглянуто наявність служби охорони праці, інструкцій про 
проведення та положення про службу охорони праці, положення про проведення спеціального 
навчання, інструктажу та перевірки знань з питань охорони праці.положення про систему управління 
охороною праці, положення про службу безпеки руху, положення про комісію з питань охорони 
праці, положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою, програма навчання 
працівників та проведення первинного, повторного, цільового, позапланового інструктажів з 
охорони праці, програма навчання водіїв з питань охорони праці та безпеки руху, програма 
проведення вводного. передрейсового, щоквартального, спеціального інструктажу з безпеки руху.

Программа проведення занять, первинного та повторного пожежно-технічного інструктажу за 
здійснення надзору за безпечним утриманням та експлуатації вантажопідйомних механізмів та 
захватних пристроїв. Періодичні огляди захватних пристроїв і тари. Утримання в робочому стані 
вантажопідйомних механізмів. Вантажозахватних приборів. Безпечне виконання такелажних робіт. 
Безпечне ведення газонебезпечних робіт.

Члени комісії: головний інженер Тільний В.І., перший заступник директора Мажаров А.М.. виконроб 
Завгородній М.П._____________________________________________________________________________________

- електрогазозварник 4 розряду Коваленко О.В. має посвідчення електрогазозварника 4 розряду 
№6203 видане Дніпропетровським СПТУ №21 04.06.1991 року та пройшов навчання та перевірку 
знань в Учбовому комбінаті «Дніпробуд» присвоєна кваліфікація та видане посвідчення
електрогазозварника 4 розряду (витяг з протоколу № 822 від 05.07.2019 року).



і посадові особи, виконроби, майстри та робітники пройшли навчання на підприємстві в обсязі 
(Загального курсу охорони праці», ДБН А .3.2-2-2209, «Охорона праці і промислова безпека в 

будівництві» та перевірку знань з питань охорони праці комісією згідно з «Положенням про 
проведення спеціального навчання,інструктажу та перевірку знань з питань охорони праці» протокол 
№ 1, 2, 3,4 від 30.07.2019 року.

Навчання пройшли слідуючі спеціалісти з оформлення протоколів 1, 2. 3.4 від 30.07.2019 року.
- Назаренко А.М. має атестат машиніста бульдозера.скрепера, грейдера четвертого розряду №  239 
видане СПТУ №  9 від 04.10.1975 року.
- Семивіл B.C. має посвідчення тракториста-машиніста другого класу № 080390 видане 
Куйбишевським управлінням сільського господарства Запоріжська область 25.08.1969 року.
- Кошинський В.Ю. має посвідчення тракториста-машиніста першого класу, слюсар ремонтник 2 
розряду №  019629 видане Петриківським СПТУ № 79 30.06.1995 року.
- Гречихо М.В. має посвідчення машиніста автомобільного крана шостого розряду № 0322 ( протокол 
№  367 від 16.06.2016 року) видане ТОВ « Учбовий комбінат » Дніпробуд» 16 червня 2016 року.
- Ш иршов С.П. має посвідчення водія АА Ю  №  568066 видане ГАІ М ВД -У ВД 25.01.1980 року.
- Михайлишин В.В. має посвідчення водія №  594249 видане ДТСА А Ф  24.04.1986 року.
- Скрипник Р.П. має посвідчення водія АЕВ 029177 видане MB ДА1 при М ВД України 14.07.2004 
року.
- Скрипник П.М. має посвідчення водія ЯАА №  394790 видане Д О С А А Ф  07.11.2000 року.
- Коваленко О.В. має посвідчення електрогазозварника 4 розряду, слюсара складальника 2 розряду 
№  6203 видане Дніпропетровським СПТУ №21 04.06.1991 року та має допуск до ручного дугового 
зварювання теплових мереж, зовнішних мереж водопостачання і каналізації несучих та 
огороджуючих конструцій. металевих конструкцій.

Комісією у складі: директора Білінського A.C. та членів комісії інженера з охорони праці Тільного
В.І. виконроба Завгороднього М.П. проведено навчання робітників з охорони праці НПАОП 0.00- 
1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Протокол №5 від
30.07.2019 року.

В наявності журнали інструктажів з промислової безпеки, охорони праці, ввідного інструктажу на 
робочому місці, в тому числі:- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал перевірки знань з 
техніки безпеки у персонала з групою №1 за правилами електробезпеки, журнал реєстрації 
щомісячних інструктажів по безпеці руху з водійським складом, журнал видачі інструкцій з охорони 
праці. Наказом № 16 від 30.07.2019 року переглянуто і затверджено перелік інструкцій ,що діють на 
підприємстві:

№1 інструкція з охорони праці тракториста,
№2 інструкція з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажульних робіт 
№3 інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки.
№4 інструкція з охорони праці електрогазозварника,

№5 інструкція з охорони праці машиніста автокрана,
№ 6 інструкція з охорони праці газозварника.
№7 інструкція з охорони праці слюсара будівельного.
№8 інструкції з охорони праці водія вантажного автомобіля.

№  9 інструкція з охорони праці машиніста бульдозера,
№  10 інструкція з охорони праці машиніста екскаватора.
№  11 інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт,
№  12 інструкція з охорони праці бетоняра,
№  13 інструкція з охорони праці при транспортуванні землерийних машин,
№  14 інструкція з охорони праці під час монтажу бетонних і залізобенних конструкцій,
№  15 інструкція з охорони праці для монтажа зовнішніх трубопроводів,
№  16 інструкція з охорони праці для ізолювальника нв гідроізоляції,
№  17 інструкція з охорони праці під час робіт в колодязях систем водопостачання і водовідведення,
№  18 інструкція з охорони праці для зварних робіт поліетиленових трубопроводів.



/вчання, перевірка знань та інструктажі з охорони праці проводяться у відповідності до
(Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ДП 

«ПМ К№  43» ТДВ «Трест « Дніпроводбуд». В наявності експлуатаційна документація, паспорти.
інструкції з користування, порядок проведення регламентних робіт._____________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на всі транспортні засоби та на зварювальні установки, які
експлуатуються при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.__________________________

експлуатаційної документації,

Робітники запезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту: каска захисна будівельна-9 
шт., противогази шлангові ПШ -9 шт., окуляри захисні і світлозахисні- 6 шт., распиратори- 9 шт.. 
рукавиці захисні- ЗО пар, пояса лямкові комбіновані-3 шт., (придбані 30.08.2019 року акт 
випробування №  9 від 30.08.2019 року), маска зварника. Спецодяг, спецвзуття по нормативах.
Лампи типу ЛБВК-1 шт. діелектричні ковбики- 3 шт., драбини приставні- 6 шт.. риштування 
будівельні рамні- 2 комплекти, сигнальні стрічки- 2 рулони та інші засоби індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту.

Наявність дозволів Держгірпромнагляду на право виконання робіт підвищеної небезпеки:
Дозвіл №  0640.17.12 дійсний до 06.06.2022 року висновок експертизи від 30.05.2017 року №12.1-04-
ТВ-0075.17_______________________________________________________________________________________
Земляні роботи виконуються власною землерийною технікою:
-Бульдозер ДЗ-109 н/б трактора Т-130, свідоцтво АЕ 004497 видане ГУД в Дніпропетровській області
13.03.2017 року, номерний знак ТО 7692 АЕ, 1984 року.
-Бульдозер ДТ-75. свідоцтво АЕ004 496 видане ГУД в Дніпропетровській області 13.03.2017 року. 
номерний знак ТО 7691 АЕ. 1990 року.
-Бульдозер ДЗ-110А н/б трактора Т-170, свідоцтво АЕ 004535 видане ГУД в Дніпропетровській 
області 20.03.2017 року, номерний знак ТО 7704 АЕ. 1990 року.
-Навантажувач фронтальний н/б трактора ДТ-75 свідоство АЕ 004534 видане ГУД в 
Дніпропетровській області 20.03.2017 року, номерний знак ТО 7703 АЕ, 1988 року.
-Екскаватор гусеничний ЕО-5111 Б свідоцтво АЕ 004499 видане ГУД в Дніпропетровській області
13.03.2017 року, номерний знак ТО 7694 АЕ, 1987 року.
Зварювальні роботи виконуються власними зварювальними установками:
-Трактор-зварювальна установка Т-150 свідоцтво АЕ 004498 видане ГУД в Дніпропетровській 
області 13.03.2017 року, номерний знак ТО 7693 АЕ, 1991 року.
-Зварювальний аппарат дугової зварки М М А  275.
Вантажо-підіймальні роботи виконуються власною технікою:
-Спеціальний вантажний автокран 10-20 Т-С,марка МАЗ.модель 5334,свідоцтво СХТ 601501 видане 
центром 1242, Т8С 1242, номерний знак АЕ 2102АВ, рік випуску 1989._______________________________

В наявності нормативно-правові акти з охорони праці та навчально-методичного забезпечення. 
Перелік нормативно-правової документації:
Закон України «Про охорону праці». НПАО П 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці; НПАОП 0.00- 
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці» НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00- 
1.15-07, ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. «Охорона праці, промислова безпека у 
будівництві». Кодекс законів про працю, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»._______________________________________

На підприємстві обладнано кабінет з охорони праці оснащений плакатами, стендами,
оргтехнікою, програмами навчання та методичними планами, графіки проведення щорічного
техогляду в ДП «Придніпровський ЕТЦ». Екзамени проводяться традиційними методами за
допомогою білетів.__________ ____________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис) (ініціали та прізвище)

Білінський А.С.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ' £ 0- / 2 _________.

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.".


