
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

.охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХІНВЕСТ-БУД»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, 

50006, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 21-А; ЄДРПОУ 35005222; Бабич Сергій 
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Валентинович; тел.(0564) 92-97-68, tehinvestbud2007@gmail.com______________________________
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;
Дніпропетровська область________________________________ _____________________ ____________

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 відсутня__________________________
(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, Бабич Сергій Валентинович.______________________________________________________

(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; технологічні транспортні засоби

експлуатацію екскаватора НЮІІОМЕК НМК-102В 2007 року випуску, заводський № 35В112334, 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

реєстраційний № 40896АА, виготовленого у 2007 році, Туреччина, зареєстрований Криворізьким 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

підрозділом Держтехнагляду 08.02.2008р., свідоцтво АБ № 404684______________________________
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

робочих місць 14, з них 1 на якій існує підвищений ризик виникнення травм, транспортна дільниця 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Посадові особи ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-БУД» пройшли навчання з питань охорони праці, 
а саме: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт», Бабич Сергій Валентинович ( директор) 
(Пр, № 2/28к від 10,02,16р.), Мотуз Ігор Миколайович (головний інженер)(Пр, № 1/48 від 18.01.18р.), 
Дригіна Ніна Іванівна (начальник дільниці) (Пр. № 1/48 від 18.01.18р.), Мізік Олександр 

Володимирович (начальник дільниці) (Пр. № 9/79к від 20.09.17р.) перевірка знань комісією створеної 
на підставі наказу від 09.10.2015р. № 44 та наказу від 27.06.2017р. № 102 Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області.____________________ ___________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
На підприємстві створена служба охорони праці, яку очолює головний інженер Мотуз І.О.(наказ №13 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
від 02,04,12р,), який являється особою відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
охорони праці та промислової безпеки на підприємстві. Особою відповідальною за безпечну 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
експлуатацію технологічних транспортних засобів призначено директора комерційного 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
Врублевського В.Т. (Наказ № 33 від 31.12.16р.) Пр. № 1/48 від 18.01.18p.TQB «НКЦ «Моноліт» 

перевірка знань комісією створеної на підставі наказу від 27.06.2017р. № 102 Головного управління
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/держнращ \  .дніпропетровській ооласті.).______________________________________________________
На підприємстві розроблені та введені в дію наступні положення та накази:________________________
Положення «Про систему управління охороною праці», затверджене наказом № 14 від 10,10.2016р; 
Положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»,
затверджене наказом № 14 від 10,10.2016р;______________________________________________________
Положення «Про комісію з питань охорони праці», затверджене наказом № 14 від 10.10.2016р;______
Положення «Про службу охорони праці» затверджене наказом № 14 від 10.10.2016р.________________
Працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки пройшли перевірку 
знань з питань охорони праці (НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві»') в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства 
(протоколи №62-№66 від 03.10.2017р.) та мають кваліфікацію машиніст пневмоколісного
екскаватора, посвідчення тракториста-машиніста АБ №167085,____________________________________
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у КЗ «Криворізька
міська лікарня №3» ДОР»._____________________________________________________________________
Працівники підприємства пройшли психофізіологічну експертизу в Регіональному ві тлілі 
психофізіологічної експертизи Іноваційно-впроваджувальної фірми «Ековентпром», в ТОВ «Сімейна 
клініка ПМС» та в Регіональному відділі психофізіологічної експертизи Українського НДІ
промислової медицини в період з 02.03.2017р.по15.03.2017р.______________________________________
Згідно з відомчими нормами працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям.
засобами індивідуального та колективного захисту.______________________________________________
Розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці.
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій»_______________
Перелік навчально-методичного забезпечення, яким користується підприємство:___________________

Закон України «Про охорону праці»;_________________________________________________________
Закон України «Про дорожній рух»;_________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»__________________

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;____________

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»;________________________________________________________________________
НАПБ А.01,001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»__________________________________
НПАОП 27.0-4,02-90 «Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт

підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР»;__________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»;_______________
НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 

інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві.»
НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»______________________

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. .....................................................................................................................................

i / S ? /  Товариство
;7 С.В. Бабич_________

, г у ґ  Аінгїдпис) (ініціали та прізвище)от .і
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі ДержпраціДЙІУ 20-^р . № ______ .

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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