
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТРАНСБУДТЕХНІКА",__________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

Дніпропетровська обл., м. Дніпро вул Сергія Сфремова, будинок 16, код СДРПОУ 40950121
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________________Кириченко Дмитро Миколайович__________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

________________________ +380684003945, E-mail: 40950121tbt@gmail.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;
_____ на об’єктах замовника на території Дніпропетровської області та згідно договорів підряду

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,
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року страхування не 
проводиться, так як підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки___________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  23.12.2019 р.________________
(дата проведення аудиту)

Я, _________ Кириченко Дмитро Миколайович______________________________________________
(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, устатковання 
підвищеної небезпеки:_____________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби: Навантажувач фронтальний НУІЖРАІ НЬ780-7А. державний 
номерний знак - Т07697АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ № 004503 від 13.03.2017 видане Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області. 2007 року випуску, країна походження Корея; 
Навантажувач фронтальний УОЬУО Ы80Н, державний номерний знак -  Т09096АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ № 007056 від 16.04.2019 видане Головним управлінням Держпраці в Дніпропетровській 
області, 2018 року випуску, країна походження Швеція;_____________________________________

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної
Навантажувач фронтальний ІЛЕВНЕШІ Ь580. державний номерний знак Т08357АЕ. від 14.05.2018 
видане Головним управлінням Держпраці в Дніпропетровській області , 2008 року випуску, країна 
походження Австрія;__________ _____________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються
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Навантажувач фронтальний HYUNDAI HL77Q-7. державний номерний знак - TQ8359AE. свідоцтво 
про реєстряттіто ЛЕ № 005986 від 14.05.2018 видане Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській області. 2006 року випуску, країна походження Корея._______________________
Екскаватор HYUNDAI R170W-7. державний номерний знак - Т08358АЕ. свідоцтво про реєстрацію 
АЕ № 005985 від 14.05.2018 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області. 
2008 року випуску, країна походження Корея.
Екскаватор ROBEX 170W-7, державний номерний знак - Т09066АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ № 
007023 від 01.04.2019 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області. 2010 
року випуску, країна походження Корея.___________________________________________________

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  9. в тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  З
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісні та виробничі приміщення знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, 
вулиця Єфремова Сергія . б. 16 (договір оренди від 13.12.2019 р. з Софійченко Наталією Андріївною, 
заг. площею 607.7 кв.м.).___________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Кириченко Дмитро Миколайович - Директор, Бровко Андрій Миколайович -  
Головний інженер. Чеботар Богдан Володимирович -  заступник директора, пройшли навчання в ФОП 
Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
згідно Законодавчих актів з охорони праці або Закону України «Про охорону праці», організації 
роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації
наслідків аварії. Витяг з протоколу № 01/11-19 ВВ від 05 листопада 2019 р._______________________

Кириченко Дмитро Миколайович - Директор. Бровко Андрій Миколайович -  Головний інженер. 
Чеботар Богдан Володимирович -  заступник директора. Рубан Віталій Сергійович -  механік 
транспортного цеху №1. Бистров Свген Сергійович - механік транспортного цеху №2, пройшли 
навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному
транспорті». Витяг з протоколу № 335 від 30 серпня 2019 р.______________________________________
_______ Кириченко Дмитро Миколайович - Директор. Бровко Андрій Миколайович -  Головний
інженер. Чеботар Богдан Володимирович -  заступник директора. Рубан Віталій Сергійович -  механік 
транспортного цеху №1. Бистров Свген Сергійович - механік транспортного цеху №2. пройшли 
навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу
№368 від 26 вересня 2019 р.______________________________________________ __________________

Кириченко Дмитро Миколайович - Директор. Бровко Андрій Миколайович -  Головний інженер. 
Чеботар Богдан Володимирович -  заступник директора. Рубан Віталій Сергійович -  механік 
транспортного цеху №1. Бистров Свген Сергійович - механік транспортного цеху №2. пройшли 
навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо-
розвантажувальних робіт робіт». Витяг з протоколу №344 від 06 вересня 2019 р.___________________

Кириченко Дмитро Миколайович - Директор. Бровко Андрій Миколайович -  Головний 
інженер, Чеботар Богдан Володимирович -  заступник директора. Рубан Віталій Сергійович -  механік 
транспортного цеху №1. Бистров Свген Сергійович - механік транспортного цеху №2. пройшли 
навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області згідно «Правил пожежної безпеки в Україні» затверджених наказом 
МВС від 30.12.2014 р. за № 1417, який зареєстровано у Міністерств юстиції України 05.03.2015 р. за 
№ 252/26697; Кодекс цивільного захисту України ВВР. 2013. № 34-35. ст. 458: постанова КМУ віл 
26.06.2013 р. №444. Витяг з протоколу №341 від 04 вересня 2019 р.__________



Кириченко Дмитро Миколайович - Директор, Бровко Андрій Миколайович - Головний інженер. 
Чеботар Богдан Володимирович -  заступник директора. Рубан Віталій Сергійович -  механік 
транспортного цеху №1. Бистров Свген Сергійович - механік транспортного цеху №2, пройшли 
навчання в ТОВ «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН А.3.2-2-2009. Витяг з протоколу № 432 
від 28 квітня 2020 р._______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
_____________________________________________________________ безпеки;___________________________________________________________

На підприємстві створено Службу охорони праці (наказ № 5/1103-2019 від 11.03.2019 p.). призначено 
інженера з охорони праці Островського Д.Б. та покладено на нього обов’язки відповідальної особи за 
стан охорони праці (наказ № 1010/1 від 10.10.2019 p.), затверджено положення про систему 
управління охороною праці (наказ № 2/1103-2019 від 11.03.2019 р.) та положення про службу охорони 
праці (наказ № 3/1103-2019 від 11.03.2019 p.)._________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом На 
виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом № 1501/01 від 
15.01.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у
складі:____________________________________________________________________________________
Голова комісії: -  Кириченко Дмитро Миколайович - Директор._____________________________
Члени комісії: - Бистров Свген Сергійович -  механік._______________________________________
_____________ - Бровко Андрій Миколайович -  головний інженер___________________________
____________ - Островський Дмитро Борисович -  інженер з охорони праці____________________
Наказом № 1/1103-2019 від 11.03.2019 р. затверджено положення про проведення навчання та
перевірку знань з питань охорони праці.___________________________________________________
Наказом № 10/1103-2019 р. від 11.09.2019 р. призначено відповідальну особу за електробезпеку та
електрогосподарство заступника директора -  Чеботаря Б.В._________________________________
Наказом № 2001/2 від 20.01.2020 р. призначено відповідальну особу за справний стан та безпечну
експлуатацію навантажувачів в цілому на підприємстві головного інженера - Бровко А.М.______
Наказом № 2001/1 від 20.01.2020 р. призначено відповідальну особу за організацію безпечного
проведення робіт в цілому на підприємстві головного інженера - Бровко А.М._________________
Наказом № 2401/1 від 24.01.2020 р. призначено відповідальну особу за безпечний нагляд та технічний
стан посудин, що працюють під тиском головного інженера - Бровко А. М.__________
Наказом № 2201/1 від 22.01.2020 р. призначено відповідальну особу за проведення технічних оглядів, 
випробувань та експертних обстежень (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки головного інженера - Бровко А.М.______________________
Наказом № 2201/2 від 22.01.2020 р. призначено відповідальну особу за утримання та безпечну 
експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в
цілому на підприємстві головного інженера - Бровко А.М.___________________________________
Наказом № 2201/3 від 22.01.2020 р. призначено особу відповідальну за організацію та безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами, мобільними підйомниками в цілому на
підприємстві головного інженера - Бровко А.М.___________________________________________
Наказом № 1010/6 від 10.10.2019 р. призначено відповідальну особу за пожежну безпеку заступника
директора - Чеботаря Б.В.______________________________________________________
Наказом № 6/1103-2019 від 11.03.2019 р. призначено особу відповідальну за безпечне проведення при 
виконанні вантажно-розвантажувальних робіт -  механіка Бистрова С.С.. механіка Бошель 
Ю.М.__________________________________________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені відповідними наказами інструкції з охорони праці по 
професіям і видам робіт, які розроблені відповідно до вимог «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці» (НПАОП 00.0-4.15-98). затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною 
праці Міністерства праці та соціальної політики України 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу



Міністерства соціальної політики України 30.03.2017 № 526).
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ № 13/1103-2019 про внесення змін та затвердження 

інструкцій від 11.03.2019):
№ 1 Для машиніста бульдозера:
№ 2 для машиніста навантажувача:
№ 3 Для машиніста бульдозера:
№ 8 При виконанні вантажо-розвантажувальних робіт:
№ 20 При застосуванні змінних вантажозахоплювальних пристроїв
№ 21 При проведенні технічного обслуговування та ремонту технологічного транспорту:

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
«Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 26.01.2005 № 15.
Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:

Водій навантажувача Пепло А.О. - має кваліфікаційне посвідчення водія автонавантажувача від 
18.12.2018 № IT 162913. посвідчення водія від 08.07.2010 ВАА №517775 -  пройшов внутрішній аудит 
з охорони праці у ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» згідно з НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів», протокол №12 від 07.02.2020 рЛ.

Водій навантажувача Міссорін Г.В. -  має кваліфікаційне посвідчення водія автонавантажувача 
від 12.04.2019 № 5310. посвідчення водія від 01.06.2004 ХМА № 162913 -  пройшов внутрішній аудит 
з охорони праці у ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» згідно з НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів», протокол №12 від 07.02.2020 рЛ.

Водій навантажувача Кісляков В.В. -  має кваліфікаційне посвідчення водія автонавантажувача 
від 11.04.2019 № 5515. посвідчення водія від 14.05.2003 АВВ № 744556 -  пройшов внутрішній аудит 
з охорони праці у ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» згідно з НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів», протокол №12 від 07.02.2020 p.).

Водій навантажувача Орловський В.В. -  має кваліфікаційне посвідчення водія 
автонавантажувача від 12.04.2019 № 5350. посвідчення водія від 25.10.2016 ВВА № 280015 -  
пройшов внутрішній аудит з охорони праці у ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» згідно з НПАОП 0.00- 
1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», протокол №12 від 07.02.2020 
ЕЛ,

Проводиться первинний інструктаж в об’ємі інструкцій з охорони праці по професіям або видам 
робіт. Інструкція та програма проведення вступного інструктажу з охорони праці для працівників, які 
приймаються на роботу ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА». затверджена наказом генерального директора 
від 11.03.19 № 1-1103/2019. Працівникам проводяться повторні інструктажі з питань охорони праці на 
роботах з підвищеною небезпекою.

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 протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

інструкцій про проведення навчання таінструктажу з питань охорони праці

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, ін с т р у к ц і ї  з  користування на всі технологічні транспортні засоби, що декларуються).
Устаткування______ знаходиться в справному стані. що підтверджено відповідними
документами.____________________________________________ __________________________________

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

засобів індивідуального захисту



Підприємство забезпечене в повному обсязі нормативно-правовою, технічною та
організаційною документацією з питань охорони праці та промислової безпеки: Закон України 
«Про охорону праці»: Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами) Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт; НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час 
вантажо-развантажувальних робіт; НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони 
праці: НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці: НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони праці 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці: 
Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів.

ТОВ ТД «АЛЬФАТЕХ» виконує технічне обслуговування і ремонт спеціальної техніки 
(Договір № 114/4 ТО/ПО на технічне обслуговування і ремонт спеціальної техніки від 29 березня 
2019 р.).

ПП «ТЕХНОСЕРВІСІНФОРМ» надає послуги з технічного обслуговування і ремонту 
транспортних засобів (Договір №190306 від 26.03.2019 р.)

Переглянуте Обладнано кабінет для проведення навчання та вступного інструктажу з питань 
охорони праці. 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. Є 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)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці

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 у паспорті




