
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТРОБУД»
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи ,
Місцезнаходження юридичної особи: 49000, Дніпропетровська область, м Дніпро, вул. ЦентральнаЛ2 
Місце її державної реєстрації: 49000. Дніпропетровська область, м Дніпро, вул. Ш мідта.5. Код згідно 
з ЄДРПОУ 04880239
місцезнаходження, код згідно з ЄДРП О У

Голова правління Таран Станіслав Олександрович (096) 544 34 14. e-mail: d m s@3g.ua_________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної 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 телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

__________________________ м .Д ніпро__________________________________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався__________

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і______ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Таран Станіслав Олександрович_____________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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:

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки  

Електричне устаткування електричних мереж - комплектна трансформаторна підстанція КТПН- 
630/6 з силовими трансформаторами: ТМ-630, зав.№ 2004, №4510, 1994 р. (Україна) -  2 од. (стовбур 
№ 14. м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 57 М); ТМ-630, зав. № 5320, № 5432, 1994 р. (Україна) -  2 од. 
(стовбур №11. м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 109 М); вантажопідіймальні крани -  електроталь Т- 
10536, зав. № 89212, 1990р. -  1 од., кран козловий ККТ-5, б/н. 1996р. (стовбур № 14. м. Дніпро, пр. 
Д. Яворницького, 57 М)._____________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності)

mailto:s@3g.ua


номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, _

Загальна кількість робочих місць на підприємстві -  67, у тому числі 13, пов’язаних з виконанням
робіт, на яких існує підвищений ризик виникнення травм _____

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

Адміністративно-побутовий комбінат, вул.Центральна, 12; дільниця гірничо-капітальних робіт 
(ствол №14 - пр.Д.Яворницького, 57 М, ствол №11 - пр.Д.Яворницького. 109 М); ремонтно-
механічний цех, пр. С.Нігояна. 32; цех механізації та енергетики, вул. Сухий острів, 5 3 .________

будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Голова правління Таран Станіслав Олександрович, головний інженер 
Комаров Віктор Миколайович пройшли навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з 
охорони праці в ТОВ «Навчально-курсовий центр «БУДМАШОСНОВА»», а саме: законодавчі 
акти з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків, організація оперативної роботи з охорони праці; Правил поведінки у разі виникнення 
аварій; Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А 01-001-2015); Закону України «Про 
охорону праці»; Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП); 
Основні положення ДБН А.3.2-2-2009; Організація будівельного виробництва ДБН А .3.1-5-2016; 
Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) 
(протокол №4-1503-18 від 15 березня 2018 p.), інженер з охорони праці Бровін Свген 
Володимирович пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Придніпровський ЕТЦ» Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про 
об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 
(протокол №43-20 від 26 червня 202 0р.). а також пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ 
«ДІЯ УКРАЇНА» за Програмою навчань з питань пожежної безпеки (протокол №142 від 
07.07.2020р.)._________________________

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

На підприємстві наказом №24 від 18.03.2005р. створена служба охорони праці, наказом №32 
від 01.06.2018р. затверджена система управління охороною праці на підприємстві, наказом №32/1 
від 10.06.2018р. затверджено положення про службу.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, на підприємстві розроблені та 
затверджені наказом №33/3 від 21.06.2018р. інструкції з охорони праці:

-Інструкція з охорони праці для електрослюсаря (слюсаря) чергового Та з ремонту обладнання
№8

-Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт №3 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з питань охорони праці (ЗУ «Про охорону 
праці». Системи стандартів безпеки праці (НПАОП 45.2-7.02-12), Правил пожежної безпеки в 
Україні (НАПБ А .01-001-2015), Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правил організації будівельного виробництва (ДБН А.3.1- 
5:2016) у постійно діючій комісії підприємства, призначеній наказом №5 від 20.02.2020р. 
(протокол №1, від 24.02.2020р.). Крім того робітники, які працюють з вантажопідіймальними
кранами, мають посвідчення стропальників. _____________________________________________

інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві є паспорта та інструкції з експлуатації на все обладнання. Також на 
вантажопідіймальні крани було проведено експертне обстеження з метою оцінки технічного



стану та можливості подальшої експлуатації -  електроталь Т -10536, зав. № 89212, 1990р. 
(заключения експертизи № 230/18-ГП від 18.09.2018р.), кран козловий ККТ-5. б/н, 1996р. 
(заключения експертизи № 229/18-ГП від 18.09.2018р.). Наступна дата проведення обстеження не 
пізніше 18.09.2021р.__________________експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту в повному обсязі. 
засобів індивідуального захисту

Матеріально -  технічна база та навчально методичне -  забезпечення відповідає вимогам
закожЕдавства з охорони праці та промислової безпеки в повному обсязі.________________

ічної бази навчально-методичного забезпечення)

С. 0- Таран
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

ТІримітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.". _ ^
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