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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам ' '
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ________
«БУДІВНИЦТВО І МЕХАНІЗАЦІЯ»________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро. БУЛЬВАР СЛАВИ, будинок 50:____________________
місцезнаходження,

код згідно з еДРПОУ 31296550_____________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

директор Алфьоров Сергій Михайлович; (056) 763-16-75, e-mail: ooostroy@ukr.net________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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 пощти;

Роботи виконуються на території України згідно договорів
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третімі
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:
добровільний аудит з охорони праці не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я. Алфьоров Сергій Михайлович.
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогалі
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткованш
підвищеної небезпеки:
а саме:
1. Зварювальні роботи._________________________________
2. Експлуатація технологічних транспортних засобів, а саме:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

2.1. Екскаватор гусеничний ЕО-4225А-07,_____________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

2007 р.в., Росія, державний номерний знак Т1622ДН, свідоцтво про реєстрацію
дата виготовлення, країна походження.

технологічного ТЗ серія ТДН № 1622 від 16.05.2007 р .. видане Територіальним управлінням
гірпромнагляду по Дніпропетровській області_______________________________________

Д єрж
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2.2. Екскаватор ЕО-4121 Б. 1987 р.в... державний номерний знак Т1356ДП. СРСР. свідоцтво про
реєстрацію технологічного ТЗ серія ТДП №1355 від

15.07.2005р.. видане Територіальним

управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області._________________________________
2.3. Екскаватор ЕО-4321. 1978 р.в.. УРСР. державний номерний знак Т1355ДП. свідоцтво про
регстрапію технологічного ТЗ серія ТДП №1355 від

15.07.2005р.. видане Територіальним

управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області.________________________________
2.4. Екскаватор гусеничний JCB JS330LC. 2008 р.в.. Великобританія, державний номерний знак
Т06166АЕ. свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого
технологічного транспортного засобу АЕ №002825 від 06.12.2013р.. видане Територіальним
управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області.__________________________________

2.5. Бульдозер ДЗ-110. 1985 р.в.. СРСР. державний номерний знак Т1570ДП. свідоцтво про
реєстрацію технологічного ТЗ серія ТДП №1570 від

15.07.2005р.. видане Територіальним

управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області.________________________________

2.6. Бульдозер ДЗ-110. 1987 р.в.. СРСР. державний номерний знак Т3301ДП. свідоцтво про
реєстрапію технологічного ТЗ серія ТДП №3301

від

15.07.2005р.. видане Територіальним

управлінням Держнаглядохоронпраці України по Дніпропетровській області._____________________

2.7. Бульдозер Д606 н/б ДТ-75. 1990 р.в.. УРСР. державний номерний знак Т9251ДП. свідоцтво про
реєстрацію технологічного ТЗ серія ТДП №9651

від

17.06.2005р.. видане Територіальним

управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області.________________________________

2.8. Каток дорожній вібраційний JCB VM75D. 2008 р.в.. Німеччина, державний номерний знак
Т04607АЕ. свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого
технологічного транспортного засобу АЕ №001740 віл 02.08.2012р.. видане Територіальним
управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області._________________________________

2.9. Навантажувач універсальний S130 BOBCAT. 2007 р.в.. США, державний номерний знак
Т1890ДН. свідоцтво про реєстрацію технологічного ТЗ серія ТДН №1890 від 01.10.2007р.. видане
Територіальним управлінням Держпраці по Дніпропетровській області.___________________________
2.10. Зварювальний агрегат АДД-400.1. 1989 р.в.. УРСР. державний номерний знак Т1504ДП.
свідоцтво

ПРО

реєстрацію технологічного ТЗ серія ТДП №1504 від

15.07.2005р.. видане

Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області._________________

2.11. Компресор ПКС-5.25. 1990 р.в.. УРСР. державний номерний знак Т1503ДП. свідоцтво пре
реєстрацію технологічного ТЗ серія ТДП №1503 від 15.07.2005р.. видане Територіальним__________
управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області.________________________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць - 11. в

ТОМУ

числі тих,

на

яких

ІСНУЄ п і я в и т т і е н и й

ризик виникнення_________

травм -1 1 .
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

з
Пі япригмство має власну дільниттю по ремонту будівельної техніки загальною площею 623,2 м , яке
розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Кам’янка, вул. Ліснича, буд. 8.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор Алфьоров Сергій Михайлович (перевірка знань комісією Головного

управління Держпрапі у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в
обсязі

загального

курсу

«Охорона праці»,

протокол

Головного

управління

Держпраці

у

Дніпропетровській області №126/4.4/2019 від 27 травня 2019 року: перевірка комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони прані на автомобільному

транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12. протокол ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» №684 від
11 червня 2019

року:

перевірка комісією ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» знань з

питань пожежної безпеки, протокол №623 від 23 травня 2019 року).

Особою, відповідальною за безпечну експлуатацію транспортних засобів, організацію

своєчасного огляду та справний технічний стан, відповідно до наказу №95 від 21 травня 2019 року,
призначено майстра АлФьорова Романа Сергійовича (перевірка знань комісією Головного управлінш

Держпрані у Яніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі

загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» №671 віх
06 червня 2019

року:

перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровськії

області знань «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12, протокої
ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» №684 від 11 червня 2019

року:

перевірка комісієк

ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» знань з питань пожежної безпеки, протокол №623 Biz
23 травня 2019 року).
Особою, віттповілальною за дотримання вимог законодавства з питань

охорони

праці

ті

промислової безпеки під час виконання зварювальних робіт, відповідно до наказу №94 від 21 травня
2019 року, призначено майстра Алфьорова Романа Сергійовича._________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Ня піппригмстві за наказом №89 від 21 травня 2019 року переглянута служба охорони праці
Обов’язки інженера з охорони праці директор підприємства покладає на себе.
Наказом №92 від 21 травня 2019 року переглянуто склад комісії з перевірки знань з питані
охорони праці в складі: голови комісії директора Алфьорова Сергія Михайловича та членів комісії
начальника ВТВ Єфімової Людмили Свгенівни (перевірка знань комісією Головного управлінш
Держпратті у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсяз

загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» №671 ві;
06 червня 2019

року:

перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровськії

області знань «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12,

h p o to k o j

ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» №684 від 11 червня 2019 року: перевірка комісієк

ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» знань з питань пожежної безпеки, протокол №623 віі
23 травня 2019 року) та майстра Алфьорова Романа Сергійовича.
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На підприємстві переглянуті и введені в дію наказом №90 від 21 травня 2019 року: Положеню
про службу охорони праці. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питані
охорони праці. Положення про видачу наряду-допуску при виконанні робіт підвипіеної небезпеки
Настанова з Системи управління охороною праці.

Переглянуті та введені в дію наказом №90 від 21 травня 2019 року інструкції з охорони праці. ^
тому числі:
- інструкпія з ОХОРОНИ праці №5 для маптиніста екскаватора:
- інструкція з охорони праці №6 для машиніста бульдозера:
- інструкція з охорони праці №7 для водія навантажувача:
- інструкція з охорони праці №8 для маптиніста дорожнього катка:
-

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці №9 при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт:

- інструкція з охорони праці №10 для електрогазозварювальпика:
- інструкція з охорони праці №11 для машиніста компресора.
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядої
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

В ступний

інструктаж з питані

охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та нозапланов
інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до законодавства з питань охорою
праці на своїх дільницях.
Для проведення навчання робітників підприємства з охорони прапі розроблені програма
навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності журнали :
ОХОРОНИ праці:

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони пратті;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві працює зварник Галоганов Максим Валерійович (посвідчення зварника №939f
від 19.06.2019р.. видане ТОВ «Учбовий комбінат «Лніпробуд»).
Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:

- машиніст екскаватора одноковшового Бухало Микола Антонович (прпйтттпв накчяннд вУчбовом>
комбінаті м. Харкова за професією машиніст екскаватора олнотсовшового. свідоцтво № 889 вії
18.09.1991р.^:

- машиніст екскаватора п’ятого розряду Самохін Микола Васильович (пройшов навчання т
Нікопольському учбовому комбінаті за професією машиніст екскаватора, свідоцтво № 158482 вії
01.08.1985 р .):
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-

МЯТТТИТТІГ.Т е к с к а в а т п р я

одноковшового п’ятого розряду Галоганов Максим Валерійович (пройшов

навчянчя в Учбовому комбінаті «ТТніпробуд» за професією машиніст екскаватора одноковшового,
посвідчення №22339 від 27.04.2007р.'):
- матттиніст екскаватора Малахов Олександр Миколайович (пройшов навчання в ДУМ-16 тресту
«Яніпроспецбуд» за професією машиніст екскаватора, посвідчення №1487 від 10.11.1989р.'):
- мятттиніст бульдозера шостого розряду Саман Микола Іванович (пройшов навчання в учбовокурсовому комбінаті «Олександріявуголь» за професією машиніст бульдозера на базі Т-330.
посвідчення №86 від 07.06.1988р.'):
- машиніст компресора Гончар Володимир Григорович (посвідчення тракториста-машиніста другого
класу

Б

№903358

від

18.04.1993р..

видане

Царичанським

районним

СТК

ДОСААФ

Дніпропетровської області. Має право працювати на тракторах усіх марок та агрегованих з ними
знарядь, на комбайнах усіх марок, землерийних та інших складних сільськогосподарських машинах,
водити транспортні трактори та тракторні поїзди').

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праці
в повному обсязі комісією підприємства:

- ПРОТОКОЛ №1 від 04.06.2019р. перевірки знання Законів України «Про охорону праці». «Прс

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві те
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». «Про об’єкти підвишеноі

небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №90 від 21 травня 2019
року (10 осіб):
- протокол №2 від 04.06.2019р. перевірки знань «Правил охорони праці на автомобільном\

транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 та інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №90 від 21
травня 2019 року (10 осіб'):

- протокол №3 від 04.06.2019р. перевірки знань з питань пожежної безпеки та інструкції ;
охорони праці, затвердженої наказом №90 від 14 травня 2019 року (10 осіб').

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво :
експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні засоби, що декларуються'). Раз на pit
проводиться технічний огляд технологічних засобів спеціалістами ДП «Придніпровський ЕТЦ»_____
(останній технічний огляд у серпні 2018 року).
експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з чинними

нормативними актами (каски.сигнальні жилети, захисні окуляри та інше). На кожного працівника
заведена особиста картка видачі 313. Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту. ______________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Підприємство має комплект НПАОП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Наказом №91

від 21 травня 2019 року начальник ВТВ ЄФімова Людмила Свгенівна призначена відповідальною зг

6

облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документаттію. що регламентує вимоги д
виконання робіт підвищеної небезпеки ШБН. СНиП. ДСТУ. ГОСТ), а також забезпеченн
виробництва експлуатаційною документацією. На пілприємстві в наявності: Закон України «Прі
охорону праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони прапі». НПАОП 0.00
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охороні
праці». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони прапі». НПАОП 45.2
7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил

охороні

праці на автомобільному транспорті» та інші.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони пратті т
промислової безпеки. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона прятті
промислова безпека у будівництві». «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОГ
0.00-1.62-12.
Зварювальні роботи виконуються за допомогою обладнання:
- зварювальний агрегат АЛЛ-400.1:
- зубило :
- металева щетка:
- кутова щліфувальна машина:
- молоток:
- викрутка:
- захисна маска зварника.

Підприємство має договір на технічне обслуговування технологічних транспортних засобів :
ТОВ «Констракщн Машинері».
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами.
інструкціями з охорони праці тощо.
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.М. Алфьоров
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному орган
Держпраці
Дніпропетровської
області
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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) мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

