
ДЕКЛАРАЦІЯ ^ « ,3 * -оз-ісьі-ггі-*
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОБУДЦЕНТР»____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49089, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 45-А ;_________________
м ісцезнаходження,

код ЄДРПОУ 32634382;_____________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор- Попов Анатолій Іванович;
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

тел.+ 380676309118; avtobudcenter7@qmail.com
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;

за договорами підряду- м. Дніпро, м. Кривий Ріг та Дніпропетровська область__________________
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 страхування відсутній_____

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_______
(дата проведення аудиту)

Я, Попов Анатолій 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 експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

-  Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій (п. 9 дод. 6 Порядку);_________________ ______________________________________

-  Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (єм
ностях. боксах, трубопроводах) (п.8 дод. 6 Порядку);______________________________________

-  Зварювальні роботи (п.19 дод. 6 Порядку).________________________________________________
(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 відповідного дозволу,

Кількість робочих місць-9, у тому числі -6 місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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Офісне приміщення-1 (24м2). роботи виконуються на об'єктах замовика
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Головний інженер Устименко Володимир Іванович, за суміщенням виконує функції

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
служби охорони праці, створеної у складі однієї особи інженера з охорони праці. (Наказ №Р2-ОТ 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

від 08.11.2018р .):_____________________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві переглянутий слад комісії з перевірки знань правників з питань охорони праці та 
наказом №05/18 від 09.11.2018р. затверджений новий склад: голова комісії -  директор Попов А.І. 
члени комісії:-головний інженер Устименко В.І.: виконроб- Хмель І. А .

Директор Попов А.І. . головний інженер Устименко В.І., виконроб- Хмель І. А. в «ТОВ НКЦ 
«МОНОЛІТ» пройшли навчання із:

• загальних питань з охорони праці. Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Протокол 
№10/144 від 31.10.2018р.):

• Системи стандартів безпеки праці . Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН 
А.2.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) - (Протокол № 11/24 від 07.11.2018р.):

• Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)- 
(Протокол №10/126 від 31.10.2018р.):

• Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правил 
пожежної безпеки України- (Протокол № 10/113 від 31.10.2018р.)-4 група електробезпеки, до 
1000В:

• Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11- 
85)-Протокол № 11/10 від 07.11.2018р.

Перевірка знань проводилася комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держ- 
праці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 р. № 68 за участю представників Криворізького 
гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області.

Наказом №07 від 11.11.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання заявлених робіт 
підвищеної небезпеки ( з правом видачі нарядів-допусків) призначено виконроба Хмеля I.A.

Кваліфікація працівників та стан їх здоров’я може забезпечити безпечне виконання заявлених 
робіт підвищеної небезпеки.

Працівники, які виконують роботи, що декларуються, пройшли спеціальне навчання та мають 
відповідні посвідчення, а саме:- екскаваторник Чугуєв А.І. має посвідчення тракториста- 
машиніста АБ №166841: -електрогазозварник Круковський M. М. на підставі результатів 
випробувань, прове-дених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», 
затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.1996 за № 61. допущений до ручного 
дугового зварювання трубопроводів пари та гарячої води, технологічного обладнання та 
трубопроводів, зовнішніх мереж і споруджень водопостачання і каналізації, сталевих 
конструкцій: (протокол № 108 від 07.04.2017)-посвідчення зварника № КВ-19/986-1 видане ДП 
«УПК «КП ДНІПРОСАНТЕХМОНТАЖ»: слюсар-сантехнік Карноза М.М.. слюсарі-монтаж- 
ники (В’юнов В.В.. Заболотній Ю.В.). монтажник зовнішніх трубопроводів Лялюк М.В. мають 
спеціальну підготовку та досвід роботи.

Також працівники пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» згідно «Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.0-1.71-13- (Протокол №10/126 від 
31.10.2018р.): Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 
0.00-5.11-85)-Протокол № 11/11 від 07.11.2018р.: Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правил пожежної безпеки України- (Протокол № 10/114 від 
31.10.2018р.)-Електрогазозварнику призначена 3 група електробезпеки, до 1000В.



Робітники проходять навчання, та відповідні інструктажі з охорони праці згідно з Положенням 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом 
підприємства. Перевірку знань робітників з питань загального курсу охорони праці в обсязі вимог 
охорони праці при виконанні робіт згідно інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій за 
видами робіт та професій проводила комісія підприємства, що оформлено Протоколом №1/11-18 від 
13.11.2018р. Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.

У ПП «АВТОБУДПЕНТР» розроблено, затверджено та введено в дію: «Положення про службу 
охорони праці» (Наказ №03 від 09.11.2018р.); «Положення про порядок проведення навчання і 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

перевірки знань з питань охорони праці». Програми навчання з питань охорони праці (наказ №03 від 
09.11.2018р.); посадові інструкції та інструкції з охорони праці (наказ № 04 від 09.11.2018р.), в 
тому числі інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- Інструкція з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт;
- Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора;
-Інструкція з охорони праці при виконанні земляних робіт;

- Інструкція з охорони праці при виконанні зварювальних робіт.
Інструкції розроблені згідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. 
На підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці; реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; реєстрації інструкцій з 
охорони праці;видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки; видачі нарядів; протоколів перевірки знань; реєстрація нещасних 
випадків на виробництві.

Для виконання земляних робіт підприємство використовує та має експлуатаційну документацію на 
Екскаватор БОРЕКС-2Ю1 ( на базі трактора ЮМЗ-6АКЛ, Реєстраційний номер 14787 АЕ, рік випус
ку 2005, Україна, свідоцтво про реєстрацію машини АБ № 587307 від 27 червня 2008 рок )
(Технічний паспорт, інструкція з експлуатації). Екскаватор знаходиться у технічно-справному стані 
та проходить технічні огляди та технічне обслуговування згідно вимог документів з експлуатації 
завода-виробника.
Для виконання електрозварювальних робіт підприємство використовує інвенторний вирівнювач 

«ПАТОН ВДИ-250Е» (серійний номер \605911).__________________________________________________
експлуатаційної документації^

Обладнання використовується за призначенням, зберігається у технічно справному стані, проходить 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників.___________________________________________
Робітники забезпечені взуттям /ботинки кожані або чоботи у зимовий час/, спеціальним одягом /ком-

засобів індивідуального захисту, 
бінезон х/б та -додатково у зимовий час-куртка зимова, брюки утеплені та валянки/, засобами індиві
дуального захисту /рукавиці комбіновані, каска захисна, респитатор. протигаз ПШ-1 зі шлангою. 
Газоаналізатор ГХП-100/ згідно галузевих норм НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту» та «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
іншій засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві».



На Підприємстві є куточок з охорони праці, який оснащений наочним приладдям. Є в наявністі
бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти 
підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, посібники, методичну га довідкову 
літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. На підприємстві
розроблені навчально-методичні плани та програми навчання з охорони праці.____________________

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

А. І. ПОПОВ_________
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 (к ^р . №

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.

/У [о  ' ----------О ^N4

Директор
ПП «АВТОБУДЦЕНТРх


