
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРГТДРОКУДПРОЕКТ»_____________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Михайла Грушевського, будинок 
6, 21853965, Шепелев Валерій Олександрович. Телефон : +3(067)555-85-41._______________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,
Адреса електронної пошти: 21853965@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 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 не укладався___________________

(найменування страхової компанії,
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанові кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ_ 
«УКРГІДРОБУДІІРОЕКТ» страхування не проводиться т.щ не є об’єктом підвищеної 
небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 01.02.2021р.
(дата проведення аудиту)

Я, _Шепелєв Валерій Олександрович. _______________________________________
(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, а саме:
Роботи на висоті понад 1.3 метра.
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри.
Зварювальні роботи.
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників. 
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
Роботи верхолазні.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Вантажопідіймальні крани, а саме: Кран стріловий автомобільний Р е т а а  АС 40-1, ЗАВ. № 
70411, Германія, 2002 рік.___________________________________________________________

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 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм 3._________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Договір оренди № 01/01/2021 від 04.01.2021р., з_ Приватною особою Бутенко М.О. ,______

mailto:21853965@ukr.net


49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця вулиця Михайла Грушевського, будинок
6 _______________________________________________________________________________________________

будівель. і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» керівники підрозділів управління, відповідальні особи проходять перевірку 
знань в ТОВ «УКРГІДРОБУДПРОЕКТ», наказ №2ОП від 03.02.2021 р. . Згідно наказу 
створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у
складі:__________________________________________________________________________________
Голова комісії Директор Шепелєв Валерій Олександрович.______________________________
Члени комісії Начальник відділу МТЗ Щербак Сергій Анатолійович.______________________
_______________ Механік Дерев’янко Микола Борисович.___________________________________

Переглянуті Накази про призначення відповідальних:_____________________________________
Наказом № 1ОП від 03.02.2021 р. створена служба з охорони праці. Відповідальним за стан
охорони праці є директор Шепелєв В.О.___________________________________________________
Наказом №3 ОП від 03.02.2021 р. відповідальною особою за збереження в технічно-
справному стані інструменту призначено начальнику відділу МТЗ Щербак С.А.______________
Наказом №4 ОП від 03.02.2021 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на 
висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та
зберігання поясів та пристосувань призначено начальнику відділу МТЗ Щербак С.А._________
Наказом №6 ОП від 03.02.2021 р. відповідальною особою за зварювальні роботи призначено
начальнику відділу МТЗ Щербак С.А._____________________________________________________
Наказом №7 ОП від 03.02.2021 р. відповідальною особою за зведення, монтаж і демонтаж 
будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин. призначено начальнику відділу МТЗ Щербак
С.А._____________________________________________________________________________________
Наказом № 8 ОП від 03.02.2021 р. відповідальною особою за експлуатацію автокрана 
призначено механіка Дерев’янко М. Б.
Директор Шепелєв В.О. , начальник відділу МТЗ Щербак С.А., механік Дерев’янко М.Б. 
пройшли навчання в ДП_ «Придніпровський експертно -  технічний центр» та_ перевірку_ 
знань в комісії Головного управління_Держпраці у Дніпропетровській області згідно. 
Законодавчих актів з охорони_ праці, гігієни праці, надання першої допомоги_потерпілим, 
_електробезпеки, пожежної_безпеки._Протокол №43-20 від 26.06.2020р.
ДиректорШепелєв В.О.,начальник відділу МТЗ Щербак С.А., механік Дерев’янко 
М.Б. пройшли навчання в в Дії «Придніпровський експертно -  технічний центр» та_ 
перевірку_ знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроуста-новок споживачів»,
IV група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол_№41-20 від 18.06.2020 р._____________
Директор Шепелєв В.О. , начальник відділу МТЗ Щербак С.А., механік Дерев’янко 
М.Б. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно -  технічний центр» та_ 
перевірку_ знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Протокол_№45-20 від 26.06.2020 р._______________________________________________________
Директор Шепелєв В.О. , начальник відділу МТЗ Щербак С.А., механік Дерев’янко 
М.Б. пройшли навчання в в ДП «Придніпровський експертно -  технічний центр» та_ 
перевірку_ знань в ДП «Придніпровський експертно -  технічний центр» та_ перевірку_ знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2 - 
7.02-12 «ССБП . Охорона праці і промислова безпека в будівництві». Протокол_№45-20 від 
26.06.2020 р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки,
Зварювальник Щербак С.А. на. підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з 
Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 
пройшли атестацію в Український атестаційний комітет зварювальників згідно_ НПАОП 0.00 - 
1.16-96, СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.81-18, ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:2012, НПАОП 0.00-1.76
15. ДБН В.2.5-20-2001. Допущений до зварювання технологічних трубопроводів_



та устаткування, обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та
каналізації, посвідчення дійсне до 23.02.2021 року._______________________________________
Верхолаз Щербак С.А. пройшов навчання за професією «верхолаз» в УК «СПЕКТР» ._______
Монтажник по монтажу металоконструкцій Дерев’янко М.Б. пройшов навчання за професією
монтажник металоконструкцій в УК «СПЕКТР».__________________________________________
Тракторист -  машиніст Сальніцький С.В. посвідчення № 044537, видане ДІСГ в Черкаській
області .________________________________________________________________________________
-Документація системи управління охороною праці:_______________________________________
-Наказ №1 ОП від 03.02.2021 р. про створення служби охорони праці та призначення особи,
відповідальної за охорону праці (директор Шепеляв В.О.)_________________________________
На підприємстві переглянуті та затверджені:_______________________________________________
-Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОП від 03.02.2021 р.)._____________________
-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 03.02.2021 р.).____________
-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ №3 ОП від 03.02.2021 р.)._____________________________________________
-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОП від 03.02.2021 р.). 
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 03.02.2021 р.). 
-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 03.02.2021 р.).
-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОП від 03.02.2021 р.).________________________
-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.____________________________
-Журнал протоколів перевірки знань.______________________________________________________
-Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОП від 03.02.2021 р.). Положення про медичний
огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОП від 03.02.2021 р.)_________________________
-Наказ №5ОП від 03.02.2021 р. про призначення відповідальних медичних оглядів 
працівникам управління при прийомі на роботу та періодично.
-Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу 
(за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій) видані спеціалізованими медичними за-кладами за місцем проживання.____________
На підприємстві наказом №3 ОП від 03.02.2021 р. затверджені та введені в дію посадові
інструкції директора, начальника МТЗ, механіка. _________________
Наказом №8ОП від 03.02.2021 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які
виконуються на підприємстві. _______
На. підприємстві, наказом №3 ОП від 03.02.2021 р. затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не 
допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 
0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. _________
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці. __________
-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. __________
-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями. __________
-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків. __________
-Журнал протоколів перевірки знань. __________
-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші. На_ підприємстві_ 
ТОВ «ТУКРГІДРОБУДІІРОЕКТ», наказом №3 ОП від 03.02.2021 р._ переглянуті, затверджені
та_ введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:__________________
-Інструкція №1з ОП на території ТОВ «УКРГШРОБУЛІІРОЕКТ».
-Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями. __________
-Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом. _________
-Інструкція №4з ОП при технічному обслуговуванні пневмоінструменту 
-Інструкція №5з ОП для зварника.
Інструкці № 6 з ОП при роботі на висоті.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з 
експлуатації на слюсарний інструмент, трансформатор зварювальний, пояс запобіжний 1 ПБ,



пояс запобіжний 2 ПБ.) Кран стріловий автомобільний Demag AC 40-1, ЗАВ. № 70411,
ГЕРМАНІЯ, 2002 РІК, ПТО від 08.10.2020 року ТОВ «Ресурс -  Діагностика».______________

експлуатаційної документації,
-Для виконання заявлених робіт у ТОВ «УКРГІДРОБУДІІРОЕКТ» мається в наявності 
наступне обладнання: слюсарний інструмент, трансформатор зварювальний, пояс запобіжний 
1 ПБ, пояс запобіжний 2 ПБ. Кран стріловий автомобільний Demag AC 40-1, ЗАВ. № 70411,
ГЕРМАНІЯ, 2002 РІК, ПТО від 08.10.2020 року ТОВ «Ресурс -  Діагностика»._______________
Всі працівники,згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони 

здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці а
саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з______________
підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, протигази ПШ, жилети сигнальні 
костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, 
рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, інше). 
Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних______
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з____________
експлуатації виробників.________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової
безпеки:_________________________________________________________________________________
Закон України «Про охорону праці»______________________________________________________
Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки».__________________________________________________________________
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 

26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 
2018 р. №48).
Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює під 
тиском .
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці____________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що 
діють на. підприємстві.
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників.
Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.
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. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною



літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- правові акти з охорони
іються за допомогою Інтернету та друкованих видань.
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С Ш  (І ^

(ініціали та прізвище)

о М  О  / ______ 20 ^ р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі

Держпраці 2(Ь ^р. № /Ь * -

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.”.

праці, що/^регулярно оновлю
норма-[їивно-правової

(підпис)
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Голосно управління Двржпраці 
у Дніпропетровській області
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