
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки

В ідомості про роботодавця ТОВ « БП О  Гідро Технолодж і»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

88017, м. Ужгород, вул. Щедріна,46/1 код ІПН 410440107017 , ЄДРПОУ 41044018, КВЕД 71.11
місце її державної реєстрації, код платника

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

___________________________________ Хававка Сергій Іванович____________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце 
проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

__________________________________ 050-372-04-27 , havavkaer@gmail.com_______________________ ,
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________________________на об’єктах Замовників_____________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф ормація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відш кодування наслідків м ож ливої ш коди >

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я,  Х ававка Сергій 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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи в шурфах,траншеях, котлованах. ,
2. Земляні роботи,що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні

розташування підземних комунікацій .

3. Роботи верхолазні

4. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, 
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання.

mailto:havavkaer@gmail.com


відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

- В ерстат буровий «HILTI D D  -  750» А встрія , 1999 р.в.
В ерстат буровий «H ILTI D D  -  400» А встрія , 2005 р.в.

Інш і відомості: Х ававка C .І. -  директор, посвідчення про навчання та  перевірку знань з 
питань охорони праці №  000-12-2018-1, видане ТОВ « Н авчально-виробничий ком бінат 
« Вектор» згідно протоколу №  12-2018 від 25.01.2018 року., О трощ енко В .П .- інж енер з охорони 
праці -  посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці №  40-77-14-22 , 
видане ТОВ « Н К Ц  Будмаш основа» на підставі протоколу від 24.01.2018 року, Ф О П  Буханович 
Д .С . ( за згодою )- посвідчення про навчання та  перевірку знань з питань охорони праці №  24157 , 
видане « У К К  У Ж К Г Закарпатської ОДА » згідно протоколу №  49 від 14.12.2017року., 
П аш ковський В.М . -  інж енер-м еханік , посвідчення про навчання і перевірку знань « П равил 
техн ічної експлуатац ії електроустановок споживачів» №  40-77-14-24, видане ТОВ « Н К Ц  
Будмаш основа» на підставі протоколу від  24.01.2018 року з п ідтвердж енням IV  групи з 
електробезпеки за участю  інспектора Д ерж енергонагляду м. Києва.

Наказ № 04 від 20.11.2017 року « Про створення служби охорони праці та призначення 
керівником служби інженера з охорони праці Отрощенка В.П.»

Т

Наказ № 6 від 20.11.2017 року « Про затвердження інструкцій з охорони праці по професіях та 
видах робіт для робітників»

Наказ № 7 від 20.11.2017 року « Про затвердження положень з охорони праці»
Наказ № 8 від 20.11.2017 року « Про затвердження інструкцій для посадових осіб з охорони

праці»
Наказ № 19 від 10.01.2018 року « Про створення комісії по перевірці знань з питань охорони

праці»
Наказ № 24 від 10.01.2018 року « Про затвердження інструкцій з охорони праці для працівників»
Наказ № 22 від 10.01.2018 року про призначення: ,

відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства на дільницях 
призначено інженера- механіка Пашковського В.М.
відповідальним за безпечне виконання робіт при зведенні , монтажі і демонтажі будинків , споруд, 
зміцнення їх аварійних частин на дільницях призначено виконроба Сержан Д.І.
відповідальним за безпечне виконання робіт в шурфах, траншеях, котлованах, відповідальним за 
безпечне виконання земляних робіт , що виконуються на глибині понад 2 метри , або в зоні 
розташування підземних комунікацій призначено виконроба Сержан Д.І.

Наказ № 23 від 10.01.2018 року про організацію виконання робіт по нарядах -  допусках : 
відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті та верхолазних робіт , що виконуються на вцсоті 
5 метрів і більше над поверхнею грунту , з перекриттям або робочого настилу призначено виконроба 
Сержан Д.І.
відповідальним за видачу нарядів-допусків призначено директора Хававка С.І.
відповідальним за безпечне виконання будівельно- монтажних робіт по нарядах-допусках призначено 
виконроба Сержан Д.І.

Довідка №1 від 20.11.2017 року про забезпечення працівників спецодягом спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту

Довідка про наявність засобів індивідуального захисту станом на 25 листопада 2017 року
Протокол №1 від 19.01.2018 року засідання комісії ТОВ « БПО Гідро Технолоджі» з перевірки 

знань з питань нормативно -  правових актів з охорони праці та посадові інструкції виконавця робіт.
Протокол №2 від 19.01. 2018 року засідання комісії ТОВ « БПО Гідро Технолоджі» з періодичної 

перевірки знань в об’ємі виробничих інструкцій та підтвердженням II групи з електробезпеки : муляра , 
штукатура, монтажника збірних залізобетонних конструкцій , гідроізоляційника, бетоняра, землекопа. 
Працівники будівельних професій відповідно до особистих карток обліку спецодягу спецвзуття та інших 
313 забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими 313. На підприємстві наявні засоби індивідуального та 
колективного захисту , що використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки : каски 
захисні -  10 шт. , костюми робочі -  5 комплектів, черевики кирзові -  5 пар, берети бавовняні -  5 шт., 
монтажні пояси -  5 шт.

Підготовка працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою ( муляр, 
гідроізоляційник, бетоняр, монтажник збірних залізобетонних конструкцій , штукатур) підтверджується 
документами, що підтверджують професійну підготовку та навченість з охорони праці.
Охорона праці найманих працівників забезпечується :



організацією технологічних процесів у відповідності з вимогами нормативно — правових актів з 
охорони праці та промислової безпеки
забезпеченням працівників необхідними засобами індивідуального захисту 
проведенням навчання , інструктажів з питань охорони праці
виконанням заходів щодо колективного захисту працівників , створення безпечних та нешкідливих 
умов працівників
створенням відповідних санітарно- побутових умов 

ТОВ « БПО Гідро Технолоджі» забезпечене необхідною кількістю відповідних нормативно- 
правових актів з охорони праці та технічної документації на виконання заявлених робіт підвищеної 
небезпеки.

охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

, навчально-методичного забезпечення)

*  Т і ї *

‘(пЙіг?ис)
С. Х а в а в к а________
(ініціали та прізвище)

■ М . П .

22 лїотого 2018 р.

ця зареєстрована у  журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальном у 
органі Д ерж праці 20 /#  р. N  / 4  . . " "

римітка. Фізична особа - підприємець проставляє чґечатку в ра^ї/'далвності


