
Центр надання адміністративних послуг І 
м. Дніпра

ДЕ К Л АР А ЦІ Я  вх *4 ^  ^
відповідності матеріально-технічної бази вимог ам закоїірдавс і ва з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство «Мехбудтранс»____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50006. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 21А_____________
м і с цез н а х о дже н н я,

код ЄДРПОУ 24445089.____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

директор Доценко Сергій Петрович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. (0564) 929450. 0962886122. електронна пошта тЬі24445089@,ukr.net
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 об’єктах замовників, згідно з укладеними договорами підряду на_____

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
території Дніпропетровської області___________________________________________________

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 

відшкодування наслідків можливої шкоди Договір страхування цивільної відповідальності перед
(найменування страхової компанії,

третіми особами - відсутній___________________________________________________________
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, Доценко Сергій Петрович_________________________________________________________

(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:
технологічні транспортні засобі-!______________________________________ ____________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
Гідравлічний екскаватор І ПТАСІ:! І моделі 7Х250ЬС-3._________________________________

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
рік виготовлення 2007, країна виробник Нідерланди, свідоцтво про реєстрацію технологічного

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
транспортного засобу від 05,01.2018р. серії АЕ № 005636. державний номерний знак Т08166АЕ.

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

Загальна кількість працівників підприємства складає 40 осіб, з них діяльність 4 посадових осіб
кількість робочих місць,

пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, 1 робітннк зайнятий на виконанні робіт
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

підвищеної небезпеки________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

офісне приміщення розташоване за адресою:___________________  _____________ _
і споруд (приміщень),

50006. м. Кривий Ріг, вулиця Ландау. будинок 21А _______  _____ __________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості
Директор -  Доценко Сергій Петрович, виконавчий директор Бондарь Рік гор Петрович, інженер з 
охорони праці Самсонов Павло Павлович, начальник дільниці Погорілий А.М., начальник 
ремонтної служби Бовкун О.М. та інші пройшли навчання та перевірку знань: Законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки.
пожежної безпеки (Загальний курс з охорони праці) в ГОВ «І1КЦ «МОНОЛІТ».______________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства
Комісія створена на підставі наказів від 07.10.2015р. JV» 44. від 27.06.2017р. № 102, від 
05.07.2017р. № 102 Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 02,1 1.201 бр. № 11/5. від
22.11.2017р. № 11/89. від 16.12.2017р. № 12/20)._________________________________________
Наказом по підприємству від 03.01.2013р. № 2 складена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці у складі: голова комісії__ директор Доценко С.П.: члени комісії: виконавчий
директор Бондарь В.П.. інженер з охорони праці Самсонов П.П.. відповідно до ст.. 16 Закону 
України «Про охорону праці». НПАОП 0,00-4.14-94 «Ти noise положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праїц».____________________________
Інженер з охорони праці Самсонов ГІД І. пройшов навчання та перевірку знані): Законодавство
про охорону праці: «Правила пожежної безпеки в Україні»: «Правил безпечної експлуатації__
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) в ГОВ «НКЦ «МОНОДІЇ», комісія
створена на підставі наказу від 27.06.2017р. № 102 Головного Управління Держпраці_у
Дніпропетровській області, має V групу з електробезпеки (протокол від 22,11.201 7р. № 11/96).
Згідно з вимогами ст.13 Закону України «Про охорону праці», наказом від 01.1 1.2016р.________
№ 0111.4 начальника дільниці Погорілого А.ІУ1. призішчено відповіїигіьною особою_за
виконання робіт підвищеної небезпеки пов’язаних з експ; і vara ці сю техпол огічппх транспортних
засобів._____________________________ _________________________________________
Начальник дільниці Погорілий Анатолій Миколайович пройшов навчання та перевірку знань 
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті» (_11ГІАОГ1 0.00-162-12) в ТО В «НКЦ
«МОНОЛІТ», комісія створена на підставі наказу від 07,10.201 5 р. № 44_Гол о в і юго Управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 23.1 1.2016р. № 11/95)._________________
Машиніст екскаватора Галич Андрій Юрійович отримав диплом від 15.01.2007р. серії HP № 
30657758 в тім, що закінчив навчання в Криворізькому профссі йііому транспортно- 
металургійному ліцеї і здобув професію машиніста скс к; і в ато pj. і: мас носі іідчення тракториста- 
машиніста від 01.08,2013р. серії ЕВ № 036319 видане ІДТН Дніпропетровської ОДА v
Криворізькому районі.____________________________________________________________
Згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведеш і я навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці», затвердженого наказом від 25.04.2007р. Ж 21. машиніст екскаватора 
Галич Андрій Юрійович, який зайнятий на роботах з підвищеною небезпекою пройшов навча11ня 
та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до програми проведення навчання в ПП 
«МЕХБУДТРАНС», комісія створена на підставі наказу по ПП «МЕХБУДТРАНС» від 
07.12.2017р. № 21 -К (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
11.12.2017р. № 105)._______________________ ___________________________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказом по підприємству № 20 від 06.08.2012р. створена служба з охорони праці. Наказом 
№ 9-К від 26.05.2014р. .функціональні обов'язки інженера з охорони праці та протипожежної 
безпеки у порядку суміщення професій без звільнення від основної роб оті і покладені па
начальника ремонтної дільниці Самсонова 11.11._________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Навчання та інструктажі з охорони праці ііроводяться згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Інпове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
«Положенняпро порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.______

інструкцій про проведення навчання та.
На підприємстві ведуться журнали реєстрації відповідних інструктажів з питань охорони праці. 
Наказом по підприємству від 14.01.2013р. № 7 затверджена «Інструкція з охорони праці № 4 для 
машиністів гусеничних і колісних екскаваторів», складена відповідно до вимог НГІАОП 0.00-
4.15-98 «Положення про розробку інструкції з охорони праці»._____________________________

інструктажу з питань охорони праці,



На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на експлуатацію машин.
механізмів, будівельних машин, устаткування підвищеної небезпеки.______________________

е кс п лу атац і й н ої до ку м е нта ц ії,

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань 
і аварій в ПП «Мехбудтранс» на 2018 рік,______________________________________________

Представлено затверджений керівником підприємства перелік нормативно правових актів з 
охорони праці та промислової безпеки, які регламентують па підприємстві проведення робіт
підвищеної небезпеки._________________________________________________ ______________
Працівники підприємс тва забезпечені сапі гарно-побутовими приміщеннями._________________
Всі працівники, згідно з вимогами НПАОГІ 0,00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту», умов Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом на 2015 -  
2018 роки, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного
захисту._________________________ ___________________________ ______________________

засобів індивідуального захисту,
Підпрнєммтво забезпечено нормативно-правовою документацією (ЗАКОН УКРАЇНИ «Про 
охорону праці НПАОП 0.00-1.15-07. Н11АОІІ 0.00-4.12-05, НПАОГІ 0,00-4.15-98. Н Г1А 0 11 0.00- 
6.01-10 та інші. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань ох о рони 
та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації
роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі._________________

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

'Ч, /  ПРИВАТНЕ
«•у підпдиємсті

ШШо \  Іденті
КОД 24445089 'Ш

19 березня 2018р.

С.11. Доценко____
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держгіраці

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів па виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування 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.".


