
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 
Відомості про роботодавця_____________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;
Фізична особа -  підприємець Хідько Ірина Олександрівна паспорт АЕ № 015900_____________

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 17.05.1996р.____________
_________ м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 12-А, кв.19____________________________

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
р/н: 2306722485 067-633-24-77 e-mail:ugstroiy@ukr.net_________________________________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Згідно укладеним договорам України______________________________________________________
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 не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10.07.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, __________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

______________ Хідько Ірина Олександрівна _________________________________ ,
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____________________________________

(найменування виду робіт

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 
Кількість робочих місць: 13, із них 12 на яких існує підвищенний ризик виникнення травм

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
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на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
одна власна адміністративна -  господарська будівля за адресою: м.Дніпро,бульвар Кобзаря 2,
приміщення 1/4,приміщення 1/2, виробничі об'єкти -  згідно договорів_______________________

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

Інші відомості: Хідько І.О. -  директор -  відповідальний за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшов навчання з загального 
курс «Охорона праці» протокол навчання № 1.06-20 XI-ОП від 01.06.2020р. у навчальному 
центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці України у Запорізькій області, пройшли навчання у навчальному центрі з охорони 
праці ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» ПТЕЕС, ПБЕЕС,Ш1БУ протокол навчання № 1104 
від 13.09.2019р. (група IV з електробезпеки), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праці, Охорона праці і промислова безпека у будівництві»(ДБН А. 3.2-2.2009) в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» (перевірка знань з питань охорони праці комісією головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області №1188 від 03.10.2019р.), пройшли навчання 
у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання НПАОП 0.00-1.80-18(перевірка знань з питань охорони праці комісією головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області №1397від 03.12.2018р.), пройшли навчання 
у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» Правила охорони 
праці під час виконання робітна висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (перевірка знань з питань охорони 
праці комісією головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №1216 від 
09.10.2019р.), пройшли навчання у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» Правила охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт 
НПАОП 0.00-1.75-15 (перевірка знань з питань охорони праці комісією головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області №1071 від 06.09.2Р19р.),_НПАОП 0.00-1.62-12 Правила 
з охорони праці на автомобільному транспорті (перевірка знань з питань охорони праці 
комісією головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №262 від 10.03.2020р.

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 31 
від 13.09.2019р. члени якої (директор -  Хідько І.О., механик -  Чередніченко С.Д.., начальник 
відділу охорони праці ТОВ «БМП «Південьбуд» - Колесникова Л.В.,) пройшли навчання у 
навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»», а саме: загальний 
курс «Охорона праці» ( протокол № 1.06-20 XI-ОП від 01.06.2020р, № 890 від 30.08.2017р., № 
1562/1 від 23.12.2019р.), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці України у 
Дніпропетровський області, курс навчання з ПТЕЕС, ПБЕЕС,ППБУ (протокол № 1104 від 
13.09.2019р., №990 від 22.09.2017р., №193 від 21.02.2020р.), перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці України у Дніпропетровський області НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці, Охорона праці і промислова безпека у будівництві»(ДБН А. 
3.2-2.2009р.) в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (перевірка знань з питань охорони праці 
№1188 від 03.10.2019р., № 38 від 15.01.2020р., № 1188 від 03.10.2019р.) пройшли навчання у 
навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання НПАОП 0.00-1.80-18(перевірка знань з питань охорони праці комісією головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області №1397від 03.12.2018р.,№1397 від 
03.12.2018р.,№ 310 від 26.05.2020р.), пройшли навчання у навчальному центрі з охорони праці 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» Правила охорони праці під час виконання робітна висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07 (перевірка знань з питань охорони праці комісією головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області №1216 від 09.10.2019р.,№ 960 від 18.09.2017р., № 60 
від 21.01.2020р.), пройшли навчання у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» Правила охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт 
НПАОП 0.00-1.75-15 (перевірка знань з питань охорони праці комісією головного управління
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Держпраці у Дніпропетровській області №1071 від 06.09.2019р., 1002 від 26.09.2017р., № 1002
від 26.10.2017р.), НПАОП 0.00-1.62-12 Правила з охорони праці на автомобільному транспорті 
(перевірка знань з питань охорони праці комісією головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області №262 від 10.03.2020р.,)_________________________________________

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

Наказом № 01 по підприємству від 03.01.2017р. створено службу з охорони праці 
Розроблені, затверджені та введені в дію (наказ №20 від 17.01.2019р.) інструкції з охорони 
праці за професіями та по видам робіт, а саме: інстукція з охорони праці № 003 для механика, 
інструкція з охорони праці № 011 під час виконання робіт в осінньо -  зимовий період, 
інструкція з охорони праці № 012 під час вантажного- розвантажувальної роботи, інструкція з 
охорони праці № 013 з надання долікарської допомоги потерпілдим при нещасних випадках, 
інстукція з охорони праці № 015 під час виконання земляних робіт, інструкція з охорони праці 
№ 027 для машиніста екскаватора, інструкція з охорони праці № 029 про порядок дій у разі 
надзвичайних ситуацій._________________________________________________________________

Наказом по підприємству № 01 від 03.01.2017р. введено в дію: положення про службу 
охорони праці, положення про порядок розробки, оформлення та обігу інструкцій з охорони 
праці, положення про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, положення про 
порядок проведення медичних оглядів, положення про порядок забезпечення спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників, положення про порядок 
виконання робіт підвищенною небезпекою, інструкції з охорони праці на підприємстві.

Відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки призначено директор Хідько І.О. (наказ № 35 від 01.04.2020р.)_________

Відповідальна особа, яка здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією 
обладнання назначен директор Хідько І.О.(наказ №17 від 10.01.2019р.)

Відповідальна особа за утриманням обладнання в справному стані назначен механік 
Чередніченко С.Д. в тому числі облік, організацію своєчасного огляду, ведення журналу обліку 
та зберігання засобів захисту з правом видачі наряд -  допуск, працівники, які виконують роботи 
підвищеної небезпеки проходять спеціальне навчання, відповідні інструктажі, та перевірку 
знань комісією підприємства з загального курсу «Охорона праці» та інструкцій з охорони праці 
згідно обсягу робіт.

Працівники , що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при 
прийомі на роботу на періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій» затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 
№246.На. підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігіени праці та виробничого середовища., підвищення існуючого 
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 
захворювань і аварій на 2020р.»

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки мають 
професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах та на попередньому 
місці роботи.

Скакуненко В.К. посвідчення тракториста -  машиніста АК №509201 від 26.01.2006р., 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовому комбінаті «Дніпробуд» (протокол засідання атестаційної 
комісії № 21 від 08.10.2019р.), пройшов курси та здобув професію«машиніст екскаватора», 
пройшов спеціальне навчання, відповідні інструктажі, та перевірку знань комісією 
підприємства з загального курсу «Охорона праці» та інструкцій з охорони праці згідно обсягу 
робіт (протокол №23 від 10.10.2019р.)

Козлов М.О. посвідчення тракториста -  машиніста АК №136958 від 10.04.1997р., пройшов 
навчання в ТОВ «Учбовому комбінаті «Спектр»» (протокол засідання атестаційної комісії №
704 від 08.08.2019р.), пройшов курси та здобув професію«машиніст екскаватора», пройшов 
спеціальне навчання, відповідні інструктажі, та перевірку знань комісією підприємства з
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загального курсу «Охорона праці» та інструкцій з охорони праці згідно обсягу робіт (протокол
№ 08 від 14.07.2020р.)_______________________________________________

Допуски до стажуванн і самостійної роботи проходять інструктаж у встановленому порядку
з питань охорони праці на робочому місці (за особистим підписом).Працівникам видаються
інструкції з безпечних методів робіт._______________________________________________________

Документація: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал веденя протоколів 
засідання комісії з перевірки знань охорони праці, журнал протоколів перевірки знань, журнал 
обліку засобів індивідуального захисту. 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
Власність будівельної техніки (екскаватор навантажувач, тощо), дозвіл ФОП «Хідько І.О.» 

на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки № 0424.17.12, виданий Головним
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області , дійсний до 18.04.2022р.)_____________

На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти, та інструкції з 
експлуатації), при виконанні робіт підвищеної небезпеки: екскаватор навантажувач ІСБ 3СХ 
БІТЕМАБТЕЯ номерний знак Т07620АЕ ,2008р., екскаватор навантажувач ІСБ 3СХ 
БІТЕМАБТЕЯ номерний знак Т07621АЕ ,2008р.,екскаватор навантажувач ІСБ 3СХ 
БІТЕМАБТЕЯ номерний знак Т07622АЕ, 2012р., екскаватор ІСБ І 160W номерний знак 
ТО7625АЕ, 2008р., пройшли технічний огляд в ДП «Придніпровський експертно -  технічний
центр Держпраці» від 31.01.2020р._______________________________________________________

експлуатаційної документації,
Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві є в наявності наступні засоби 

індивідуального захисту: касками захисними , необхідним інструментом, яке проходить 
технічне обслуговування. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до 
вимог заводів -  виготовлювачів. Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні
строки, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. _
Працівники підприємства, забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту згідно з НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

засобів індивідуального захисту,
ФОП «Хідько І.О.» забезпечено нормативно -  правовою документацію, що розповсюджується 
на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці», 
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки; НПАОП 0.00-4.12-05 « Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; 
НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-98 « Про порядок 
опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на. 
підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення работодавцями 
охорони праці працівників»; НПАОП0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спецільним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00
1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці, Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві»(ДБН А. 3.2-2.2009); ДБН А. 3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва»; 
НПАОП 40.1-1.21-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ 
«Правила улаштування електроустановок»; НПАОП 0.00- 1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментами та пристроями»; «Правила технічної експлуатації електроустановок 
електрозахисних споживачів»; НПАОП 0.00- 0.001.75-15 « Правил охорони праці під час 
вантажно -  розвантажувальних робіт»; НПАОП 0.00-1.80-18 « Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
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НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електроустановок споживачів»: НАПБ А.01.001- 
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». НПАОП 0.00-1.62-12 Правила з охорони праці на 
автомобільному транспорті

Матеріально -  технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
дозволяє дотримуватися вимог нормативно -  правових актів з охорони праці, під час виконання
робіт, які декларуються. ____________________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці.

На підприємстві у наявності куточок з охорони праці забезпечений плакатами, наглядною 
агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально -  методичне
забезпечення поповнюється за допомогою Інтернету та періодичних видань._________________

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

І.О.Хідько
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці &£ 20£&$. № ______ .

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.
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