
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Алком»________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49019, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 6.19-Д, код згідно з 
ЄДРПОУ 30581140, директор -  Алієв Абдулбасир Саламович, 
т.(067)565-12-31,________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, і м' я  та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: alkombase@gmail.com, www.alcomdp.ua_____________________
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи — підприємця: прізвище, і м' 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 України_________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування 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 23369086-12-1-04-ЗА-0495.20 від 05.08.2020 р. Придніпровський

ЕТЦ____________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Алієв Абдулбасир Саламович,______________________________
(прізвище, і м' я  та по батькові керівника юридичної особи

mailto:alkombase@gmail.com
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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:

Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби:__________________________________
та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки,

екскаватор колісний [ЮБЕХ-170 W-7, 2006 р.в., Корея, державний 
номерний знак -  ТО455 ДН свідоцтво про держреєстрацію ТДН 
№0455 від 14.07.2006р., видане Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області.__________________

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Навантажувач-екскаватор колісний ^ Б  ЗСХ БІТЕМАБТЕК 2007 р.в., 
Англія, державний номерний знак -  Т 1994 ДН, свідоцтво про 
реєстрацію ТДН № 1994 від 16.11.2007р. видане Територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області______

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

кількість робочих місць 4, у тому числі тих на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм 2_______________________________________

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

Офісне та виробниче приміщення:49019, м. Дніпро, вул. Набережна 
Заводська, буд. 19-Д_____________________________________________

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

Інші відомості: директор Алієв Абдулбасир Саламович, заступник 
директора -  Полтавець Ігор Павлович, інженер з охорони праці - 
Яковенко Олександр Миколайович, пройшли навчання в ТОВ
«Учбовий Комбінат «Дніпробуд», перевірки знань комісією Головного



управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р, №
68, № 186 від 06.092019р.

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 

безпеки (витяги з протоколів № 297/4.4/2018 від 17.12.2018 p., № 1454 

від 13.12.2018р., №115 від 01.06.2017р., № 405 від 30.11.2016р., 

№ 1117 від 05.10.2018р)., № 669 від 27.07.2020р.

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000В), витяги з 

протоколів № 1117 від 05.10.2018р., № 948 від 15.09.2017р., № 554 від 

13.05.2019р., № 138 від 07.02.2020р., № 1426 від 22.11.2019р.,

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних робіт» (витяги з протоколів № 28 від 14.01.2019р., 

№ 54 від 21.01.2019р.
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 318 від 

20.03.2019р., № 131 від 20.02.2018р., № 652 від 03.07.2018р.).

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання ДБН 

В25-20-2001, Газопостачання» (витяг з протоколу № 326 від 

21.03.2019р).

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 

на висоті» (витяги з протоколу № 119 від 05.02.2019р., № 987 від 

12.10.2016р., № 1493 від 10.12.2019р.).
НАПБА 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (витяг з 

протоколу № 554 від 13.05.2019р.).
НПАОП 0.00-5.11-85 «типова інструкція з організації безпечного

ведення газонебезпечних _ робіт. На__підставі наказу Головного

управління Держпраці в Д н іпропетровській області №68 від 

21.03.2018р. (витяг з протоколу №396 від 02.05.2018р.).

Наказом від 29.10.2018р. № 37 призначено головним механіком 

Ніщенка Олександра Миколайовича, а наказом від 26.04.2019р. 

№ 25/1 призначено відповідальною особою за безпечну

експлуатацію транспортних засобів, вантажопідйомних кранів,



вантажопідйомних механізмів,_організацію своєчасного огляду та
справний технічний стан, який пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 

Комбінат «Дніпробуд», законодавчих актів з охорони праці, гігієни 

праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим (витяг з 

протоколу № 1429 від 06.12.2018р.).

ПБЕЕС ПТЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98. ППБУ (IV група електробезпеки до 

1000В) (витяг з протоколу № 1327 від 16.11.2018р), № 1327 від 

16.11.2018р. № 138.

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації

вантажопідіймальних__кранів» (витяг__з протоколу № 478 від

22.04.2019р.).

НПАОП 0.00-1-81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 68 від 

23.01.2019р.).

НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001._«Правила безпеки систем

газопостачання» (витяг з протоколу № 83 від 28.01.2019р.).

НАПБА.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (витяг з 

протоколу № 902 від 22.08.2018 р.) перевірки знань комісією 

Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області від 

21.08.2018 р. №725, від 21.03.2018р. № 68, від 04.03.2019р. № 58.

НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП). 

відповідальні особи за експлуатацію та технічний стан транспортних 

засобів.

Лінійні ІТР:

Наказом від 02.01.2015р.__№1~К призначено ст. виконробом

Герасименка Федора Романовича, освіта вища

Наказом від 03.01.2003р. № 4-К призначено виконробом Вовченка 

Дениса Володимировича, освіта вища.

Наказом від 14.09.2009р. № 17-К призна чієн о виконробом Ульченка 

Костянтина Васильовича, освіта вища.
Наказом від 01.09.2015р. № 3 призначено виконробом Вовченка 

Андрія Володимировича, освіта вища



Наказом від 01.10.2014р. № 55-К призначено виконробом Нестюріна

Сергія Васильовича, освіта вища.

Наказом від 10.06.2020р. № 11 призначено виконробом Семененка 

Андрія Васильовича, освіта вища, пройшли навчання в ТОВ «Учбовий
прізвище, ім' я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки;

Комбінат «Дніпробуд», перевірки знань комісією Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р, № 

68, № 186 від 06.092019р.

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 

безпеки (витяги з протокол і в № 297/4.4/2018 від 17.12.2018 р., № 1454 

від 13.12.2018р., №115 від 01.06.2017р., № 405 від 30.11.2016р., № 

1117 від 05.10.2018р).

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000В), витяги з 

протоколів № 1117 від 05.10.2018р., № 948 від 15.09.2017р., № 554 від 

13.05.2019р., № 138 від 07.02.2020р., № 1426 від 22.11.2019р.

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці_під час вантажно-

розвантажувальних робіт» (витяги з протоколів № 28 від 14.01.2019р., 

№ 54 від 21.01.2019р.
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 318 від 

20.03.2019р., № 131 від 20.02.2018р., № 652 від 03.07.2018р.).

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання ДБН 

В25-20-2001, Газопостачання» (витяг з протоколу № 326 від 

21.03.2019p).
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 

на висоті» (витяги з протоколу №_119 від 05.02.2019р., № 987 від 

12.10.2016р., № 1493 від 10.12.2019р.).
НАПБА 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (витяг з 

протоколу № 554 від 13.05.2019р.).

НПАОП 0.00-5.11-85 «типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт. На підставі наказу Головного



управління Держпраці в Дніпропетровській області №68 від

21.03.2018р. (витяг з протоколу №396 від 02.05.2018р.).

Наказом № 52 по підприємству від 14.11.2006р. створено службу з 

охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з 

охорони праці Яковенка Олександра Миколайовича, наказ від 

04.03.2014 р. № 12/1.______________________________________________
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом від 09.01.2019|3^_№ 3 створена комісія з 

перевірки знань з охорони праці:

Голова комісії -  Полтавець Ігор Павлович, заступник директора; 

Члени комісії-- Ніщенко Олександр Миколайович, головний механік;

_____________ - Яковенко Олександр Миколайович, інженер з

охорони праці;

- Герасименко Федір Романович, ст. виконроб

- Ульченко Костянтин Васильович, виконроб.

Також на підприємстві розроблені:

- Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та 

затвердження №12/2 від 04.03.2014р .);

- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд 

та затвердження №3 від 09.01.2019р.);

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань 

робітників з питань охорони праці (наказ про перегляд та 

затвердження №43 від 19.06.2018р.)
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ

про перегляд та затвердження №75___від 25.12.2006р., № 3 від

17.07.2018);
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 

перегляд та затвердження №3 від 17.07.2018р.);

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ 

про перегляд та затвердження №3 від 17.07.2018 р.);

- Наказ №3 від 09.01.2019 р. про перегляд комісії з перевірки знань з 

питань охорони праці:

- Перелік інструкцій з охорони _ п р аці (наказ про перегляд та

затвердження №20/1 від 29.04.2018 р.), в тому числі: №88 Інструкція з



охорони праці для водіїв навантажувачів; №53 Інструкція з охорони

праці для машиніста екскаватора; №89 Інструкція з охорони праці для 

водія трактора; №79 Інструкція з охорони праці при виконанні 

вантажно-розвантажувальних робіт;

- 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 наявністю служби охорони праці, інструкцій про 

проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, журнал 

реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні 

засоби:
Павлов Сергій Володимирови ч п ро й ш о в н а в чання в ДП Навчальний 

заклад за професією jv i аши н і ст-тракто ри ст, _д о пущений до виконання 

робіт на пневмоколісному екскаваторі, посвідчення АБ № 065285 

2006р. та посвідчення № 10387 водія навантажувача від 08.07.2019р. 

№830 ТОВ УК «Дніпробуд» № 10387 НПАОП 0.00-1.80-18.

Ретінський Олександр Федорович пройшов навчання в ДП 

Навчальний заклад за професією машиніст-тракторист, допущений до 

виконання робіт на пневмо колісно му е кскаваторі,, посвідчення АБ 

№ 065320 від 27.10.2006р. НПАОП 0.00-1.80-18.

Для проведення ремонтних ро біт на технологічному транспорті с 

фірмою «Геліт» укладено договір №4 5/20-0 від 15.06.2020р. Дозвіл

№0948.14.12. ТОВ «Науко во: В и роб н и ч е___Підприємство «Геліт»

(ЄДРПОУ 13460453). Строк дії дозволу продовжено до 11.09.2024р. на 

підставі заяви на продовження строку дії дозволу від 02.09.2019р. 

№368-д.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в 

комісії підприємства згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП

45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 

Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП). НПАОП 0.00-1.80-18

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.



інструкцій з охорони праці з а профес і я ми та видами робіт в обсязі

виконуваних робіт (Протоколи з навчання та перевірки знань комісією 

по підприємству від 02.01.2020р. №15. Працівники підприємства раз 

на рік проходять періодичний медичний огляд у КЗ « ДЦПМСП» № 4 

Акт від 25.02.2020р.________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктаж з питань охорони праці

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 спеціалістами ДП «Придніпровський 

ЕТЦ» (акт технічного огляду від 19.10.2018, від 17.10.2019р.).

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.
експлуатаційної документації, 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 0.00-1.80-18 Правила 

охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт та ін ш і. 

Техобслуговування і ремонт (переоформлюється).

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 пра ці, що регулярн о он о влюються за



допомогою Інтернету та друкованих видань.
ової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

А.С. Алієв
(ініціали та прізвище)

13.08.2

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, 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." .
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