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Д Е К Л А Р А Ц ІЯ  ; . . _ _  -24Н£Р^5і̂ ^
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця__________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
_______________________________ «СТИЛЬ-БУД ТРАНС»._________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49089. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Автотранспортна. 3._____ СДРПОУ 41986206.

____________________ Григор’єв Сергій Юрійович, тел. 067-101-90-41._______________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

___________________________________ still.bud.trans@gmail.com_____________________________
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 территорії України чгілно укладених договорів пілрятту ____________
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 не укладався ______

(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. Григор’єв Сергій Юрійович___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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 
підвиш;еної небезпеки:

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій______________________________________________________________

(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
_________________ Кількість робочих місць: 19. на яких існує ризик винекненя травм 15_______

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
______________________________________адміністративна будівля 1__________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

mailto:still.bud.trans@gmail.com


транспортний підрозділ
(цехів, дільниць, структурних ПІІфОЗДІЛІв)

Інші відомості директор. Григор’єв Сергій Юрійович, менеджер з логістики Каліта 
Максим Миколайович, мехінік гаража Лагановський Павло Володимирович, пройшли навчання 
в навчальному центрі з охорони праці Фізична особа-підприємець Макаров Д.В. Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти 
пілвитттеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в TQB 
«СТИЛЬ-БУД ТРАНС», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (витяг з протоколу від 06.06.2019 № 1.06-19 ОШ.

(прізвище, Ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
Наказом від 13.03.2018 № 130318/ОП призначено відповідальною особу за безпечне виконання 
заявлених робіт підвищеної небезпеки Григор’єва Сергія Юрійовича.

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

Наказом від 13.03.2018 № 130318-2/ОП функції служби охорони праці, покладені на директора. 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказом від 11.06.2018 № 110618/ОП затверджений склад комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці: голова комісії -  директор Григор’єв Сергій Юрійович, члени комісії: менеджер з 
логістики Каліта Максим Миколайович, мехінік гаража Лагановський Павло Володимирович.

Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці пройшли навчання в навчальному 
центрі з охорони праці Фізична особа-підприємець Макаров Д.В. з: НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»: НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБШ». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони пратіі на автомобільному транспорті» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпряпі у Запорізькій області (витяги з протоколів від 03.06.2019 № 3.6/19 Е. від 10.06.2019 № 
9.06-19. від 07.06.2019 № 8.06-19).
Водії, матттиністи екскаваторів закінчили професійне навчання та мають відповідні посвідчення 
та свідоцтва, зокрема: машиніст екскаватора Михайленко А.А.. (диплом HP № 38524340 від 30.06.2010 
р. Дніпропетровське професійно-технічне училище № 79). машиніст екскаватора Авраменко О.Г (диплом 
HP № 21634581 від 25.06.2003 р. Дніпропетровський навчально-виробничий центр № 2). водій самоскиду 
Гіда Є.О. (диплом КТ № 697285 від 28.06.1986 р. Дніпропетровський промислово-економічний технікум), 
водій самоскиду DAF Гончаренко А.В. (диплом HP № 18270225 від 26.06.2002 р. Дніпропетровське 
професійно-технічне училище № 18).

Професійно-кваиіфікапійний склад працівників, які задіяні на виконанні робіт підвищеної 
небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства праці та 
соціальної політики України від 29.12.2004 року №336 (зі змінами) «Про затвердження Випуску 
1 «Професії праттівників. що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Довідник
кваліфікаційних характеристик професій працівників»._____________________________________
Водії, матттиністи екскаваторів пройшли перевірку знань з питань охорони праці в комісії 
підприємства (протокол № 2606/18 від 26.06.2018. протокол № 0907/18 від 09.07.2018. протокол 
№ 1109/18 від 11.09.2018).
Наказом директора підприємства від 04.04.2018 № 040418/ОП затверджені Положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці підприємства: програми 
навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці. Інструкції з 
охорони праці переглянуті та введені в дію наказом директора підприємства від 03.04.2018 № 
030418/ОП. зокрема: Інструкттія з охорони праці №10 для слюсаря з ремонту автомобіля. 
Інструкція з охорони праці №08 для водія самоскида. Інструкція з охорони праці №07 для



машиніста екскаватора. Інструкція з охорони праці №03 для водія вантажного 
автомобіля.___________________________________________________________________________

На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 
з відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів, 
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці, журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 
Також, на виконання вимог НПАО 0.00-4.12-05. розроблені тематичні плани і програми навчання 
з питань охорони праці. Екзамени проводяться традиційними методами Гбілети). Працівникам 
підприємства організовано проведення інструктажів з питань охорони праці з записами в 
вілповілних журналах.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами інливідуального 
захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні 
властивості (бавовняні комбінезони, чоботи, сигнальні жилети, та інш.). При прийомі на роботу 
та в процесі трудової діяльності робітники проходять медичне обстеження, інформуються під 
особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій».

Для забезпечення надійної і безпечної експлуатації машини, які використовуються при 
виконанні заявлених робіт протягом встановленого терміну служби. укомплектовані 
експлуататтійними документами (паспорти, інструкції з користування. Ремонт техніки 
проводиться силами товариства).

Заявлені роботи виконуються за допомогою екскаваторів одноківшевих (JCB ЗСХ 
SITEMASTER, екскаватор-навантажувач, 2006 рік, Великобританія; держ. № 40195 АЕ, JCB ЗСХ 
SITEMASTER, екскаватор-навантажувач 2018 рік, Великобританія; держ. № 50154 АЕ, JCB ЗСХ 
SITEMASTER, екскаватор-навантажувач 2018 рік, Великобританія; держ. № 50155 АЕ, JCB 4СХ, 
екскаватор-навантажувач, 2006 рік, Великобританія; держ. № 46542 АЕ, CATERPILLAR 428С, 
екскаватор 1999 рік, СІЛА; держ. № 46540 АЕ, CATERPILLAR 428D, екскаватор-навантажувач, 
2005 рік, СИТА; держ. № 40186 АЕ, HYUNDAI R170W-7, екскаватор, 2008 рік, Південна Корея; 
держ. № 40550 АЕ, HYUNDAI R170W-7, екскаватор, 2007 рік. Південна Корея; держ. № 48080 
АЕ, HYUNDAI ROBEX R170W-9, екскаватор, 2007 рік. Південна Корея; держ. № 52999 АЕ) 
автомобілів МАЗ (МАЗ 551605-271, спеціальний вантажний самоскид, 2006 рік, Білорусь; держ. 
№ АЕ 3024 ВР, МАЗ 551605-271, спеціальний вантажний самоскид, 2006 рік, Білорусь; держ. № 
АЕ 3025 ВР, МАЗ 551605, самоскид с, 2008 рік, Білорусь; держ. № АЕ 4905 ІК), автомобілів DAF 
(DAF 95 XF 430 спеціалізований вантажний сідловий тягач -Е, 2000 рік, Нідерланди, держ. № 
АЕ 6256 н е  та RENDERS RSCC 12.27 напівпричіп н/пр -  платформа-Е, 1990 рік, Бельгія, держ. 
№ АЕ 4022 XT, DAF XF 105.410 спеціалізований вантажний- спеціалізований сідловий тягач -Е,
2007 рік, Нідерланди, держ. № АЕ 5750 КН та CARNEHL CHKS-HH спеціалізований 
напівпричіп- спеціалізований напівпричіп-самоскид-Е, 2006 рік, Німеччина, держ. № АЕ 7550 
ХК, DAF XF 105.460 спеціалізований вантажний сідловий тягач -Е, 2008 рік, Нідерланди, держ. 
№ АЕ 1070 їм  та BODEX KIS 3WS напівпричіп-самоскид-Е, 2008 рік, Польща, держ. № АЕ 1645 
XX, DAF XF 105.410 спеціалізований вантажний сідловий тягач -Е, 2007 рік, Нідерланди, держ. 
№ АЕ 0570 КО та CARNEHL CHKS-HH спеціалізований напівпричіп- напівпричіп-самоскид-Е,
2008 рік, Німеччина, держ. № АЕ 0570 ХК, DAF XF 105.410 спеціалізований вантажний- 
спеціалізований сідловий тягач -Е, 2008 рік, Нідерланди, держ. № АЕ 2770 КА та LANGENDORF 
SKS-HS 27/27 спеціалізований напівпричіп- спеціалізований напівпричіп-самоскид-Е, 2002 рік, 
Німеччина, держ. № АЕ 2668 ХК, DAF XF 105.460 спеціалізований вантажний- спеціалізований 
сідловий тягач -Е, 2010 рік, Нідерланди, держ. № АЕ 2030 IX та LANGENDORF SKS-HS 24/28 
спеціалізований напівпричіп- спеціалізований напівпричіп-самоскид-Е, 2006 рік, Німеччина, 
держ. № АЕ 2030 ХК, DAF FT XF 105.460 спеціалізований вантажний- спеціалізований сідловий 
тягач -Е, 2007 рік, Нідерланди, держ. № АЕ 4281 КР та CARNEHL CHKS-H спеціалізований



напівпричіп- спеціалізований напівпричіп-самоскид-Е, 2004 рік, Німеччина, держ. № АЕ 7452 
ХК), катка дорожнього ( SHANTUI SR16P, каток дорожній, 2008 рік, Китай; держ. № 48088 АЕ).

Проведення земляних робіт в зоні розташування підземних комунікацій узгоджується з 
комунальними силами.

ТОВ «СТИЛЬ-БУД ТРАНС» забезпечено нормативно-правовою документаттію: Закон 
України «Про охорону праці». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт піттитпеної небезпеки». 
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 прятті»̂  НПАОП 
0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони пратті». НПАОП 0.00-6.03-93 «Про 
порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону пратті, ттто лгітпть на 

підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавт^ями 
охорони праці працівників». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони прапі піл час роботи з 
інструментом та пристроями». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуататтії 

електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». ПУЕ 
«Правила улаштування електроустановок». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві ЩБЮ». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті», що розповсюджується на роботи підвишеної небезпеки, які декларуються. 

інструктажу з тштань охорони тфаці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, до якого забезпечено вільний доступ 
працівників, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню 
працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактитті аварій, 
виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток з охорони праці забезпечений 
посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами тощо.

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

С.Ю. Григор’єв
(ініціали та прізвище)

13 червня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ ^ .  № _______ .

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.".

Зо/с^Ч


