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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

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

51914, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Тритузна, буд. 253 А, код 
згідно з ЄАРПОУ 24422875________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Мороз Валерій Володимирович (096)405-84-94_____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: segment96@meta.ua______________________________________________________
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;
Роботи виконуються на території Дніпропетровської області__________________

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, Мороз Валерій Володимирович_______________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:___________________________________________________________

(найменування виду робіт
Технологічні транспортні засоби: екскаватор гусеничний CATERPILLAR_______

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
336D2L, 2018 р. в., Китай, державний номерний знак -  TQ9451АЕ. свідоцтво

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
про реєстрацію АЕ 007479 від 15.10.2019 р. видане Головним управлінням

ном ер партії, дата виготовлення, країна походження, які
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Аержпраці у Дніпропетровській області________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -1, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  1,_____________________________________________________________

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

1 - адміністративна будівля, транспортна дільниця_____________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор -  Мороз Валерій Володимирович, головний 
механік Гончарюк Ігор Григорович, інженер з охорони праці Корякіна 
Світлана Вікторівна, пройшли навчання в ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
«ЕКОСТАР», перевірка знань комісією Головного управління Аержпраці у 
Київській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(витяг з протоколу № 25-19 від 12.09.2019 p.);_____________________________________

НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 
Основні положення (АБН А.3.2-2-2009 ССБП) (витяг з протоколу № 25-19 від 
12.09.2019 p.);_____________________________________________________________________

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг з 
протоколу № 26-19 від 12.09.2019 p.);.................................... .............................................

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (витяг з протоколу № 25-19 від 12.09.2019 p.);____

НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті (витяг з протоколу № 25-19 від 12.09.2019 р.)________________________

Наказом по підприємству № 5 від 03.01.2019 року головного механіка 
Гончарюк Ігоря Григоровича призначено відповідальною особою за безпечну 
експлуатацію, організацію своєчасного огляду та справний технічний стан

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

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

Наказом № 199 по підприємству від 31.08.2016 року створена служба 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з 
охорони праці Корякіну Світлану Вікторівну (наказ № 199 від 31.08.2016

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ — —

На підприємстві наказом від 03.01.2019 року № 7 створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці: Голова комісії директор -.М ороз
В.В., члени комісії: Корякіна С.В., Гончарюк І.Г.___________________________________

Також на підприємстві розроблені:________________________________________
Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від

31.10.2017 р. № 285;_______________________________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене 
наказом від 31.10.2017 р. № 286;_________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці працівників ПП «Сегмент», затверджене наказом від
26.12.2017 р. № 318;_______________________________________________________________
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці ПП «Сегмент», 
затверджене наказом від 26.12.201 7 р. № 31 7;___________________________________



Положення про порядок розробки, погодження і затвердження посадових
(робочих) інструкцій в ПП «Сегмент», затверджене наказом від 30.03.2017 р. 
№ 52;______________________________________________________________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці, затверджене наказом від
26.12.2017 р. № 316/1;_____________________________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, затверджена 
наказом від 26.12.2017 р. № 318;_________________________________________________
- Перелік інструкцій з охорони праці, затверджений наказом № 317 від
26.12.2017 р. на професії та види робіт, в тому числі: № 7 Інструкція з 
охорони праці для машиніста екскаватора, N9 23 Інструкція з охорони праці 
щодо надання домедичної допомоги потерпілим, № 34 Інструкція про 
заходи пожежної безпеки в будівлях та спорудах ПП «Сегмент», № 25 
Інструкція з охорони праці під час робіт з ручними інструментами та 
пристроями;_____________________________________________________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:__________
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;__________________
журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці ____________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Працівник підприємства, який експлуатує технологічний транспортний засіб
-  Рябуха О.С. пройшов навчання в професійно-технічному училищі № 43 м. 
Кобеляки за професією тракторист-машиніст (категорія А,В,С), диплом 
кваліфікованого робітника ТА № 24051769 від 25.06.2004 р., посвідчення 
тракториста-машиніста АБ N9 080391 від 14.05.2007 р. допущений до роботи 
на екскаваторі гусеничному_____________________________________________________

На підставі наказу № 7 від 03.01.2019 р. була проведена щорічна 
перевірка знань робітників транспортної дільниці на знання Закону України 
«Про охорону праці»; НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті; Правил пожежної безпеки; порядок дій в разі 
нещасного випадку та надання першої домедичної допомоги потерпілим; 
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві; 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями; інструкцій за професію та видам робіт (протокол перевірки 
знань № 1 від 30.08.2019 р.) комісією з перевірки знань з питань охорони 
праці ПП «Сегмент». Працівники підприємства раз на рік проходять 
періодичний медичний огляд у КНП КМР «ЦПМСА № 3» (Заключний акт за 
результатами періодичного огляду працівників ПП «Сегмент» від 14.01.2019 р.)

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація 
(паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі 
технологічні транспортні засоби, що декларуються). Раз на рік проводиться 
технічний огляд АП «Придніпровський ЕТЦ» (акт технічного огляду від 11.09.2019
Ш __________________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і 

засобами індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших 
засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, та 
інше), у відповідності до чинних нормативних актів та згідно Колективного



договору. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. 
Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту._________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; 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 праці»; НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП); НПАОП 
0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті та
інш.________________________________________________________________

ПП «Сегмент» має договір від 28.02.2019 р. № CSR059/19 на комплексне 
технічне обслуговування технологічних транспортних засобів з ТОВ з 11
«Цеппелін Україна». _______________________________________________________

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. С необхідні нормативно-правові акти з охорони 
праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих 
видань.____________________________________________________________________________

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

'S, ___________
(ініціали та прізвище)

JO  20/Я з .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці 2 0 ^ 7р.

№ £ Ґ Р . /г? ___________.

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.”.


