
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідробудпроект»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, к. 405, ЄДРПОУ 30660211.___________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Пономаренко Павло Іванович, тел. (066) 620-92-47. email: 236055@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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
____________________________ на будівельних об’єктах замовників___________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: згідно додатку 1 до порядку та

(найменування страхової компанії,
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно______

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

постанови КМУ №1788 від 16.08.2002 р. ТОВ «Гідробудпроект» страхування не проводить

так як не є обєктом підвищеної небезпеки.__________________________________________ _

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 11.08.2015________
(дата проведення аудиту)

(висновок експертизи ДП «Придніпровський ЕТП» №12.1-04-ТВ-0058.15 від 11.08.2015 р.

Я,_________________ Пономаренко Павло Іванович____________________________________
(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:

(найменування виду робіт
технологічні транспортні засоби, а саме:_____________________________________________ _

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
- копер навісний КН-3-16, 1989 р.в, СРСР, державний номерний знак -Т07207АЕ. свідотство про
реєстрацію АЕ003415 від 10.08.2015 р. видане територіальним управлінням Держпраці_________
у Дніпропетровській області;____________________________________________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
- копер навісний КН-3-16, 1994 р.в., Україна, державний номерний знак -  Т05972АЕ.

mailto:236055@ukr.net


свідоцтво про реєстрацію АЕ003257 від 30.03.2015 р. видане територіальним управлінням_____
Держпраці у Дніпропетровській області____________________________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

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

робочих місць -  6. в т.ч. на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  6____________ ,
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Власна виробнича база за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська. 32__________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор Пономаренко Павло Іванович пройшов навчання загального курсу

з охорони праці в ТОВ «УК Спектр», пройшов перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань №145/4.7 від 
02.07.2018 р.); допущений до роботи в електроустановках до 1000 В в якості адміністративно- 
технічного персоналу (протокол засідання комісії з перевірки знань №134 від 03.07.2018 р.)

Наказом по підприємству № 17 від 01.07.2015 р. начальника дільниці Немилостивого Віталія 
Михайловича призначено відповідальною особою за безпечну експлуатацію транспортних засобів,
організацію своєчасного огляду та справний технічний стан, який пройшов навчання в_________
ТОВ «Спектр»: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 27 від 24.02.2018 р.)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 33 від 25.11.2014 р. обов’язки служби з охорони праці покладено на
директора Пономаренко П.І._______________________________________________________________
На підприємстві наказом №32 від 24.11.2014 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці: Голова комісії директор Пономаренко П.І.. члени комісії Немилостивий В.M.. Сршов O.A. 
Також на підприємстві розроблені:_________________________________________________________
- Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 5/2 від 02.03.2015 р.);______
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження № 33 від 25.11.2014 р.);
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці ( наказ 
про затвердження № 5/1 від 02.03.2015 р.);__________________________________________________
- Программа вступного інструктажу з питань охорони праці ( наказ про затвердження № 36 від
28.11.2014 р.);____________________________________________________________________________
- Программа первинного інструктажу з питань охорони праці ( наказ про затвердження № 37 від
28.11.2014 р.);____________________________________________________________________________
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження №19 від 15.07.2018 р.), в тому числі: 
№ 7 Інструкція з охорони праці для стропальнтків; № 9 Інструкція з охорони праці для копрівників; 
№18 Інструкція з охорони праці для машиніста копрової установки._________________
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; журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці._____________________________________________________________________
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 технологічні транспортнізасоби. що декларуються.

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту 
згідно з Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, 
захисні окуляри, та інше) у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника 
заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та



іших засобів індивідуального захисту.
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; 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 45.2-7.02-12 «Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві»У відповідності до вимог Типового положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань розроблено «Положення підприємства про 
навчання з питань охорони праці», а також формуються плани-графіки проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з 
охорони праці.що регулярно оновлюються._________________________________________________

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.".




