
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

_____________________ “ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ”____________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000,Україна м. Дніпро, пр. Д.Яворницького буд. 34, кв 38-А, код згідно СДРПОУ 24238290
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Синяговский Володимир Іванович тел. 067 639 54 81, e-mail: utskiso@i.ua 
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 пошти;
Роботи виконуються на території підприємства, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, 
вул.Північна. 29__________________________________________________________________________

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 14.05.2020р_______________
(дата проведення аудиту)

Я, Синяговський Володимир 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 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: автонавантажувач вилковий Maximal FD30T-M2GF3 2017 р.в.

та/ або м аш ин , механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

Китай, державний номерний знак —  Т08790АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ006654 від 16.11.2018
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області,__________________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
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кількість робочих місць 3. у тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 2 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення та майданчик орендовані (договір оренди № 1-А від 01.04.2017 року з ТОВ 
Форпост-М) м. Дніпро, пр. Д.Яворнипького буд. 34 . кв З 8-А . стоянка ТТЗ знаходиться за адресою :
м. Новомосковськ Дніпропетровської обл. , вул. Північна 29______________________________________

будівель і спорудспоруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор-Синяговський Володимир Іванович, головний механік Шевченко Сергій 
Васильович . інженер з охорони праці Григоренко JI.L. пройшли навчання в ТОВ “УК СПЕКТР”, 
перевірка знань комісією головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці (витяги с протоколів №29/4.7/2019 від 11.02.2019р. 
№108 від 13.06.2019p ):

ПБЕЕС. ПТЕЕС.ППБУ. ( 4 гр з електробезпеки до 1000В) (витяги з протоколів №004 від 10.01.2019р. 
№130 від 03.07.2019р . №022 від 26.02.2020р)

Правила пожежної безпеки України (витяги з протоколів №7/в від 28.02.2019р. №18/в 
від09.10.2019р.)

Наказом № 69 від 20.12.2019р. начальник дільниці Андибура Сергія Миколайовича призначено 
відповідальною особою за технічний стан та безпечне проведення робіт навантажувачами, 
організацію своєчасного огляду та справний технічний стан, який пройшов навчання в ТОВ “УК 
СПЕКТР”: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці (витяг з протоколу №140 від 
10.07.2018р.). НПАОП 0.00-1.83-18 “ Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів”. 
НПАОПО.ОО-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”. ПБЕЕС. 
ПТЕЕС. ППБУ ( 4 гр. До 1000 В) (витяг з протоколу №039 від28.02.2019р.) перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Наказом №114 по підприємству від 09.12.2013року. створена служба з охорони праці. Функції 
служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Григоренко Людмили Іванівни (наказ 
№114 від 09.12.20ІЗроку.

На підприємстві наказом № 66 від 20.12.2019 р.створена комісія з перевірки знань питань охорони 
праці: Голова комісії начальник дільниці Андибур С.М.. члени комісії: Шевченко С.В.. Григоренко 
Л .І .

Також на підприємстві розроблені: ________________________________________________________

-Положення про службу охорони праці (наказ №36 від 29.11.2013):

-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ № 3 від 03.01.20):

-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці 
( наказ № 35 від 29.11.2013):

-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці:

-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці:

-Наказ №66 від 20.12.2019р про склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 29 від 10.04.2019. в 
тому числі:ЮП10.18 Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.
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ЮП 37.17 Інструкція з охорони праці для водіїв навантажувача. ЮП 43.19 Інструкція з охорони 
праці для старшого водія навантажувача.______________________________________________________

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: журнал інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці: журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці._____________________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони пращ,

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:

Харченко Дмитро Григорович пройшов навчання в ТОВ “УК Спектр” за професією водій 
навантажувача 4- го розряду, допущений до експлуатації навантажувачів, посвідчення №2453 
Протокол №050-1 від 18.03.2019р.

Падалко Сергій Павлович пройшов навчання в ТОВ “УК Спектр” за професією водій навантажувача 
4- го розряду, допущений до експлуатації навантажувачів, посвідчення № 0890 Протокол № 079-1 від 
03.05 .2019р.

Романов Юрій Володимирович пройшов навчання ТОВ “УК Спектр” за професією стропальник 3- го 
розряду, допущений до виконання вантажно-розвантажувальних робіт, посвідчення № 3468. 
Протокол № 8 від 14.02.2020.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства та Втов”ук 
спектр” загального курсу “Охорона працГ.НПАОП 0.00-1.83-18 “ Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”. НПАОП 0.00-1.80-18 “ Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” та інструкцій з 
охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт ( протоколи з навчання та 
перевірки знань ТОВ УК “СПЕКТР”№050-1 від 18.03.2019р..№079-1 від 03.05.2019р . та комісією 
підприємства №6 від 08.01.2020р. №8 від 14.02.2020р). Працівники підприємства раз на рік 
проходять періодичний медичний огляд у Комунальному некомерційному підприємстві 
"Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (Заключний акт 
періодичного медичного огляду працівників ТОВ “Південтрансбудкомплект” від 30.12.2019 р.)

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на технологічний транспортний засіб, що декларується).Раз 
на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ТОВ “Дніпротехекспертиза” (протокол перевірки
технічного стану № 184163 від 13.02.2020)______________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спепвзуттям і засобами індивідуального захисту, 
згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту( каски, сигнальні жилети,
захисні окуляри та ін.). у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника______ _
заведена особова картка видачі 313. Ведеться облік видачі і повернення спецодягу.спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту в особистих картках._____________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності : Закон України “ Про охорону праці” зі змінами: Закон України “ Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” зі змінами: “Порядок розслідування та 
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337:”Типове положення про 
службу охорони праці” (НПАОП 0.004.35-04 ) зі змінами: “Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”. (НПАОП 0.00-4.12-05) зі змінами: “

З



Положення про розробку інструкцій з охорони праці” ( НПАОП 0.00-4.15-98) зі змінами;” Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів” ШПАОП 0.00-1.83-18 ); “Правила охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”. ( НПАОП 0.00-1.75-15);

“Правила з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання” ШПАОП 0.00-1.80-18):

ТОВ “Південтрансбудкомплект” має договір від 19.02.2020 № 003-20 на ремонт і технічне 
обслуговування технологічних транспортних засобів з ТОВ “Форкс”.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям 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 2 0 ^ ф . № ________ .

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.
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