
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГІДРОМОНТ АЖСПЕЦБУД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

____________ 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2._____
місцезнаходження,

_____________________________________33384664__________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________ директор -  Череватенко Олександр Павлович______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_______________________ +38 067 5628769; gidrom2017@ukr.net__________________
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 всій території 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 договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ
№ 1788 від 16.08.2002, підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0711.20 від 29.10.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»______________________________________________________ _

(дата проведення аудиту)

___________________Я, Череватенко Олександр Павлович,_______________________
(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 в колодязях, траншеях, камерах.____________________________________________________
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри, або в зоні розташування підземних
комунікацій._____________________________________________________________________________
Зварювальні роботи.______________________________________________________________________
Г азополум'яні роботи.____________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

mailto:gidrom2017@ukr.net


Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива: балон з киснем газоподібним -  1 од., Україна;
балон з пропан-бутаном -  1 од., Україна.__________________________________________________

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 відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -  9, у тому числі 9, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
ТОВ «ГІДPОMОНТAЖСПEЦБУД» орендує адміністративно-плбутові приміщення, що 

знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2 (додаткова угода № 3 від 01.09.2020 р. до
договору оренди № 38-12 від 01.03.2012 р. з ВАТ «НВП «ОРБІТА»).____________________________

ТОВ «ГІДPОMОНТAЖСПEЦБУД» орендує виробничу базу загальною площею 0,8277 га, 
що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Старокадацька, 5д (договір оренди виробничої бази 
№ 1 від 03.01.2014 р. з ТОВ «Гидромонтаж»)._________________________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «ГІДPОMОНТAЖСПEЦБУД» пройшли навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці у встановленому порядку:
Директор Череватенко Олександр Павлович, головний інженер Єгорочкін Віталій 

Вікторович, енергетик Ромчук Василь Васильович, начальник будівельно-монтажної дільниці -  
виконроб Питлик Олександр Миколайович пройшли навчання загального курсу охорони праці у 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ EТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 88-19 від 09.10.2019 р., № 45-19 від 30.05.2019 р.,
№ 182/48/2019 від 22.07.2019 р.)._____________________________________________________________

Директор Череватенко Олександр Павлович, головний інженер Єгорочкін Віталій 
Вікторович, начальник будівельно-монтажної дільниці -  виконроб Питлик Олександр 
Миколайович пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ EТЦ» навчання НПАОП 40.1-1.21 -98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» й «Правила пожежної безпеки» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області (протоколи № 75-20 від
24.09.2020 р., № 41-20 від 18.06.2020 р., № 52-19 від 20.06.2019 р.), присвоєно ГУ групи з 
електробезпеки (до 1000 В).__________________________________________________________________

Eнергетик Ромчук Василь Васильович пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ EТЦ» 
навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правила пожежної безпеки» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області 
(протокол № 16-20 від 20.02.2020 р.), присвоєно V групу з електробезпеки (до та. вище 1000 В).

Директор Череватенко Олександр Павлович, головний інженер Єгорочкін Віталій 
Вікторович, енергетик Ромчук Василь Васильович пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ EТЦ» 
навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області (протокол № 36/15-20 від 29
09.2020_р.)._________________________________________________________________________________

Директор Череватенко Олександр Павлович, енергетик Ромчук Василь Васильович,
головний інженер Єгорочкін Віталій Вікторович пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ EТЦ» 
навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в
Дніпропетровській області (протоколи № 42-20 від 26.06.2020 р., № 50-19 від 14.06.2019 р.).______

Директор Череватенко Олександр Павлович, енергетик Ромчук Василь Васильович, 
головний інженер Єгорочкін Віталій Вікторович пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ EТЦ» 
навчання НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення



газонебезпечних робіт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в
Дніпропетровській області (протоколи № 59-20 від 13.08.2020 р., № 53-19 від 20.06.2019 р.).______

Директор Череватенко Олександр Павлович, енергетик Ромчук Василь Васильович, 
головний інженер Єгорочкін Віталій Вікторович, начальник будівельно-монтажної дільниці -  
виконроб Питлик Олександр Миколайович пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці в Дніпропетровській області (протоколи № 45/1 -20 від 26.06.2020 р., № 55
19 від 21.06.2019 р.)._________________________________________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення 
робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 45-к від 02.07.2014 р. відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства призначено енергетика Ромчука В.В. (V група з електробезпеки (до та вище
1000 В)._____________________________________________________________________________________

Наказом № 30 від 20.07.2020 р. директор Череватенко О.П. поклав на себе відповідальність:
- за проведення земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри, або в зоні 

розташування підземних комунікацій;__________________________________________________
- за проведення робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, колекторах;
- за проведення зварювальних та газополум'яних робіт з правом видачі нарядів -допусків. 
Наказом № 33 від 22.07.2020 р. відповідальність за справний стан та безпечну експлуатацію

обладнання, що працює під тиском, директор Череватенко О.П. поклав на себе._______
Наказом № 58-к від 01.04.2011 р. відповідальним за збереження та утримання в технічно

справному стані електроінструменту призначено енергетика Ромчук В.В.________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;
Наказом № 62-к від 18.06.2010 р. у ТОВ «ГІДРОМОНТАЖСПЕЦБУД» створено службу 

охорони праці, функції служби охорони праці покладені на головного інженера Єгорочкіна В.В.__
наявністю служби охорони праці

У ТОВ «ГІ ДРОМОНТ АЖСПЕЦБУД» переглянуті, затверджені і введені в дію наказом № 35 
від 24.07.2020 р. «Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці».___________________________________________

У ТОВ «ГІДРОМОНТАЖСПЕЦБУД» розроблені, затверджені та введені в дію посадові 
інструкції (наказ № 98 від 08.07.2015 р.). Нормативні акти з охорони праці, що діють на 
підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі
змінами.____________________________________________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а 
також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 07 від 14.01.2020 р. у ТОВ «ГІДРОМОНТАЖСПЕПБУД» створено комісію з 
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії: директор
Череватенко О.П.; члени комісії: головний інженер Єгорочкін В.В., енергетик Ромчук В.В.______

У ТОВ «ГІДРОМОНТАЖСПЕЦБУД» переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці (наказ № 34 від 24.07.2020 р.), в тому числі «Інструкція з охорони праці № 11 для 
електрозварника»; «Інструкція з охорони праці № 13 для монтажника металоконструкцій»; 
«Інструкція з охорони праці № 16 при експлуатації балонів»; «Інструкція з охорони праці № 20



для газорізальника»; «Інструкція з охорони праці № 26 з безпечного проведення газонебезпечних
робіт».______________________________________________________________________________________

Працівники Олефіренко С.І., Вереньов С.Л. здобули професію «стропальник» в ТОВ «УК
«ДНІПРОБУД» (посвідчення № 9471 від 03.09.2020 р., № 9472 від 03.09.2020 р.).________________

Працівник Олефіренко С.І. здобув професію «монтажник з монтажу стальних та 
залізобетонних конструкцій» в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» (протокол № 521 від 15.08.2011 р.). 
Присвоєна кваліфікація «монтажник з монтажу стальних та залізобетонних конструкцій третього
розряду».__________________________________________________________________________________

Працівник Вереньов С.Л. здобув професію «монтажник зовнішніх трубопроводів» в 
ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» (протокол № 133 від 26.01.2016 р.). Присвоєна кваліфікація «монтажник
зовнішніх трубопроводів третього розряду».___________________________________________________

Працівник Марчук І.О. має професію «електрогазозварник», отриману у Технічному училищі 
№ 10, м. Дніпропетровська (атестат № 7424 від 17.07.1984 р.). Присвоєно кваліфікацію
«електрогазозварник третього розряду».______________________________________________________

Працівник Чабан В.А. здобув професію «електрогазозварник» в ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» (свідоцтво № 003032 від 19.07.2006 р.). Присвоєно
кваліфікацію «електрогазозварник п'ятого розряду».___________________________________________

Працівник Бєлих В.В. здобув професію «зварник пластмас» в ТОВ «Добротвір» (протокол 
№ 70 від 13.12.2013 р.). Присвоєно кваліфікацію «зварник пластмас третього розряду». 
Допущений до зварювання нагрітим інструментом встик та врозтруб, терморезисторним 
зварюванням поліетиленових газопроводів; зварювання та монтажу пластмасових трубопроводів
водопостачання та каналізації, виконання газонебезпечних робіт._____

Виконання земляних робіт полягає в доробленні основи траншей та котлованів, виконується
вручну за допомогою лопат, кирок та інш. ___________________________________________________

Працівники ТОВ «ГІДРОМОНТАЖСПЕЦБУД» пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань з загального курсу охорони праці, інструкцій з охорони праці, НПАОП 40.1 -1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт комісією підприємства 
(протоколи № 15 від 21.07.2020 р., № 16 від 19.08.2020 р., № 17 від 19.08.2020 р., № 18 від
19.08.2020 р.).______________________________________________________________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;________________________
- журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;_____
- журнал протоколів перевірки знань правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів;____________________________________________________________________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;________________________
- журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та ін...;
- журнал обліку та зберігання засобів захисту;___________________________________________
- журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ.________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 

використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: агрегати 
зварювальні АДД-4002М2 -  3 од., зав. №№ 3671, 3672, 3745, 2007 р.в.; електродриль ТМ МЕС- 
450, зав. № 103, 2003 р. в.; машина ручна свердлильна ИЕ-1035Е, 1993 р.в.; ектромолотки BOSCH 
GSH 11E -  2 од., 2007 р.в., 2008 р.в.; зварювальний інвертор POWER MAN-200A; зварювальний 
апарат ВД-306; машина для забивки труб СО-166М; компресор ВВП7/10; молоток відбійний 
пневматичний МО-2К, 2006 р.в.; перфоратор SPARKU BR 241E, 2013 р.в.; пояс монтажний 5ПБ-2, 
зав.№ 062174, 2015 р.в.; різак ручний газокисневий РІП, 2009 р.в.; пояси монтажні 2ПБ-2,



зав. №№ 062280. 078868. 2015 р.в.; редуктор кисневий БКО-50-2; редуктор пропановий БКО-50;
протигази шлангові П1П-2-20ЕРВ -  2 од.; кутошліфувальна машина М850 Е; електродриль BR- 
102EHQ; зварювальний апарат стикової зварки AL-160; зварювальний апарат стикової зварки AL- 
315. Поставку балонів з газами здійснює ТОВ «Кріоген ЛТД» на підставі договору поставки 
№ 14/20 від 24.09.2020 р.__________________________________________  ______  ________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 

згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття га інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства, затверджених директора. Під час виконання 
задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту (куртка ватяна, костюм 
брезентовий для зварників, костюм х/б. черевики кирзові, чоботи гумові, рукавиці з подвійним
надолонником. рукавиці гумові, рукавиці х/б).______________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246. працівники 
ТОВ «ГІДРОМОНТАЖСПЕЦБУД». зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли медогляд 
в КЗ «Дніпропетровська міська лікарня № 15» ДОР» (надано заключний акт за результатами
періодичного медичного огляду працівників від 26.05.2019 р.).________________________________

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні 
нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694- 
XII від 14.10.1992. із змінами; 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 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів». ____________ ________________________________  ______________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. 
відповідальність покладається на керівників робіт.__________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки._____________________________________ ________  _

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________________________________

нормативно-правової тамауеріал£н©<гехнічної бази, навчально-методичного забезпечення)
(.ДНІПРО/,.

0 2  //

(підпис) 

20^р.

О.П. Череватенко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці / /  2(Ь&2р- № ____ .
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