
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
__________________________________ «ДОРОЖНЕ УПРАВЛІННЯ «СПЕЦАВТОДОР»

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

________49021, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Берегова, буд.131___________
місцезнаходження,

_________________________________ ЄДРПОУ - 37732250________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________Щ елкунов Сергій Михайлович___________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____________________ 056-372-33-20 buh37732250@ ukr.net_________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи  - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області, згідно договорів підряду
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

згідно п.14 ст. 7 Закону України «Про страхування» та згідно Порядку і правил 
проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання 
за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не 
проводиться, так як ТОВ «ДОРОЖ НЕ УПРАВЛІННЯ «СПЕЦАВТОДОР» не мас об’єктів
підвищеної небезпеки.__________________________________________________________ _________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 16.04.2020_____________
... (дата проведення аудиту)

Я,_______________ ІПелкунов Сергій Михайлович,________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи  або ф ізичної 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:
____________________ - вантажопідіймальні крани:_______________________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

_________- Кран автомобільний моделі КТА-16 виробництва ВАТ «Дрогобицький завод
автомобільних кранів», рік випуску -  2006, країна походження -  Україна, державний номерний 
знак АЕ8106ЕЕ, реєстраційний номер 71398.

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

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

mailto:buh37732250@ukr.net


кількість робочих місць -  6, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -  1 одиниця.__________________________________________________________________

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

Згідно організаційної структури управління підприємства, у складі ТОВ «ДОРОЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ «СПЕЦАВТОДОР» 2 будівлі, 1 дорожньо-будівельна дільниця.

Офісне приміщення розташовано за адресою: 49021, Україна, Дніпропетровська обл., 
м.Дніпро, вул. Берегова, буд. 131, територія для стоянки технологічних транспортних засобів 
знаходиться за адресою: м.Днігіро, вул. Берегова, 131.

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

Інші відомості:

Відповідальні особи за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки:

- Щ елкунов Сергій Михайлович -  директор ТОВ «ДУ«СПЕЦАВТОДОР»;
- Ш уляк В'ячеслав Васильович -  майстер дорожньо-будівельної дільниці;
- Кучер Ігор Анатолійович -  механік.______________________________________________________

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

Директор підприємства Щ елкунов С.М. пройшов навчання та перевірку знання:
• Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, що навчався в ТОВ «УК СПЕКТР» 
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на 
підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №262/4.7/2018 від 12.11.2018р.).

У відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві 
наказом директора №11-ОП від 04.03.2019 року реорганізована служба охорони праці. Цим 
наказом виконання основних завдань і функцій служби охорони праці покладено на інженера з 
охорони праці Дубовика С.А. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо 
директору підприємства і в своїй діяльності керується «Положенням про службу охорони праці 
ТОВ «ДОРОЖНЕ УПРАВЛІННЯ «СПЕЦАВТОДОР», затвердженим наказом №12-ОП від 
05.03.2019р.

Згідно вимог ст.13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені та 
введені в дію положення та накази стосовно охорони праці та промислової безпеки, а також  
функціонує Система управління охороною праці. З цією метою на підприємстві розроблене та 
введене в дію наказом від 20.03.2019р. №14-ОП «Положення про систему управління охороною 
праці».

На підприємстві переглянули склад постійно діючої комісії з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці. Комісію затвердили наказом №43-ОП від 06.09.2019 року у складі:
______________Голова к о м іс ії-  головний інженер Пімонов Віталій Сергійович;_________________
______________Члени комісії -  майстер Шуляк В’ячеслав Васильович;_________
_____________________________ -  інженер з охорони праці Дубовик Сергій Анатолійович;_________

~__________________________-  механік Кучер Ігор Анатолійович.
____________________ -уповноваж ений трудового колективу Герасименко Юрій Олександрович

Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил з охорони праці, а 
саме:

Голова комісії -  головний інженер Пімонов B.C. пройшов навчання та перевірку знання:
• Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які



спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, що навчався в ТОВ «УК СПЕКТР» 
комісією Головного Управління Держнраці у Дніпропетровській області, що створена на 
підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №262/4.7/2018 від 12.11.2018р.):

• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП 40.1-
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3, «Законодавство про охорону праці», 
«Правила пожежної безпеки (розділ 7,8), який проходив навчання у ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» комісією Головного Управління Держпраці по 
Дніпропетровській області, що створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. 
(протокол №61 від 22.02.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» який 
проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» комісією  
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі 
наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №19 від 28.01.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.80-18_______«Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» який 
проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» комісією  
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі 
наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №48 від 14.02.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», який проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» 
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на 
підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №30 від 05.02.2019р.):

• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», який проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що 
створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №40 від 08.02.2019р.);

• «Правила пожежної безпеки в Україні» (затверджених наказом МВС від 30.12.2014р. за 
№1417); Кодекс цивільного захисту України ВВР (2013, № 34-35, ст.458); Постанова КМУ  
від 26.06.2013р. № 444, який проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІ ЛАЙН» комісією ТОВ «УКК ПРОФІ-ЛАЙН», що створена на підставі наказу 
№84 від 27.02.2019р. (протокол №63 від 01.03.2019р.).

член комісії Ш уляк В.В. -  майстер пройшов навчання та перевірку знання:
• Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які 
призвели до втрати працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятим  
відповідно до них нормативно-правових актів, що навчався в ТОВ «УК СПЕКТР» 
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на 
підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №026 від 31.01.2019р.);

• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП 40.1-
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3, «Законодавство про охорону праці», 
«Правила пожежної безпеки (розділ 7,8), який проходив навчання у ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАИН» комісією Головного Управління Держпраці по 
Дніпропетровській області, що створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. 
(протокол №61 від 22.02.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» який 
проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» комісією  
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі 
наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №19 від 28.01.2019р.);



• НПАОП 0.00-1.80-18_______ «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» який 
проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» комісією  
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі 
наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №48 від 14.02.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», який проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» 
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на 
підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №30 від 05.02.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», який проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що 
створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол № 40 від 08.02.2019р.);

• «Правила пожежної безпеки в Україні» (затверджених наказом МВС від 30.12.2014р. 
за №1417); Кодекс цивільного захисту України ВВР (2013, № 34-35, ст.458); Постанова 
КМУ від 26.06.2013р. № 444, який проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІ ЛАЙН» комісією ТОВ «УКК ПРОФІ-ЛАЙН», що створена на підставі наказу 
№84 від 27.02.2019р. (протокол №63 від 01.03.2019р.).

член комісії Кучер I.A. -  механік пройшов навчання та перевірку знання;
• Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які 
призвели до втрати працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятим  
відповідно до них нормативно-правових актів, що навчався в ТОВ «УК СПЕКТР» 
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на 
підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №163 від 15.08.2018р.);

• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП 40.1-
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3, «Законодавство про охорону праці», 
«Правила пожежної безпеки (розділ 7,8), який проходив навчання у ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» комісією Головного Управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, що створена на підставі наказу №186 від 06.09.2019р. 
(протокол №446 від 22.11.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», який проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що 
створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №40 від 08.02.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» який 
проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» комісією  
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі 
наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №19 від 28.01.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.80-18_______«Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» який 
проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» комісією  
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі 
наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №48 від 14.02.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», який проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий коуібінат ПРОФІ ЛАИН» 
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на 
підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №30 від 05.02.2019р.);

• «Правила пожежної безпеки в Україні» (затверджених наказом МВС від
30.12.2014р. за №1417); Кодекс цивільного захисту' України ВВР (2013, №34-35, ст.458); 
Постанова КМУ від 26.06.2013р. №444, який проходив навчання у ТОВ «Учбово-



курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» комісією ТОВ «УКК ПРОФІ-ЛАЙН», що створена на 
підставі наказу №84 від 27.02.2019р. (протокол №63 від 01.03.2019р.).

член комісії Дубовик С.А. -  інженер з охорони праці, пройшов навчання та перевірку знання;
• Законодавства України про охорону праці. Основних положень Закону України «Про

охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та
взаємозв'язок з іншими Законами України, «Законодавство України про працю» та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, який проходив навчання у
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАПИ» комісією Головного Управління
Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі наказу №68 від
21.03.2018р. (протокол № 52/4.5/2019 від 04.03.2019р.);

• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП 40.1-
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3, «Законодавство про охорону праці».
«Правила пожежної безпеки (розділ 7,8), який проходив навчання у ТОВ «Учбово-
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» комісією Головного Управління Держпраці по
Дніпропетровській області, що створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р.
(протокол №61 від 22.02.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями», який проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ
ЛАЙН» комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що
створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №40 від 08.02.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» який
проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАИН» комісією
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі
наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №19 від 28.01.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» який
проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАИН» комісією
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі
наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №48 від 14.02.2019р.);

• НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт», який проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАИН»
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на
підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №30 від 05.02.2019р.);

• «Правила пожежної безпеки в Україні» (затверджених наказом МВС від 30.12.2014р. за
№1417); Кодекс цивільного захисту України ВВР (2013, № 34-35, ст.458); Постанова КМУ
від 26.06.2013р. № 444, який проходив навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат
ПРОФІ ЛАЙН» комісією ТОВ «УКК ІІРОФІ-ЛАЙН», що створена на підставі наказу
№84 від 27.02.2019р. (протокол №63 від 01.03.2019р.);

член комісії Герасименко Ю .О. - уповноважений трудового колективу пройшов навчання та
перевірку знання:

• Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів, що навчався в ТОВ «УК СПЕКТР»
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на
підставі наказу №68 від 21.03.2018р. (протокол №262/4.7/2018 від 12.11.2018р.);

Наказом №13-ОП від 16.09.2020р. призначено відповідальним за утримання
вантажопідіймальних кранів у справному стані механіка Кучера I.A.



Наказом № 14-ОП від 16.09.2020р. призначено інженера з охорони праці Дубовика С.А. за
здійснення нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів 
га обладнання.

Наказом №15-ОП від 16.09.2020р. призначені відповідальними за безпечне виконання робіт 
вантажопідіймальними кранами та обладнанням:

• Пімонов Віталій Сергійович -  головний інженер;
• Ш уляк В ’ячеслав Васильович -  майстер:
• Кучер Ігор Анатолійович -  механік.

Відповідальні особи пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил з охорони 
праці.

Згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004р. №336 на підприємстві розроблені, 
затверджені директором і введені в дію посадові та робочі інструкції керівників, фахівців і 
робочих.

Наказом № 21-ОП від 22.04.2019р. на підприємстві переглянуто і затверджено «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці».

Наказом №24-ОП від 26.04.2019р. переглянуті, затверджені га введені в дію інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не 
допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту' відповідають вимогам НПАОП 0.00- 
4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

наявністю служби охорони праці, інструкцій

Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підприємстві і для яких потрібні 
спеціальне навчання та перевірка знань з питань охорони праці, переглянуто і затверджено 
наказом директора № 22-ОП від 24.04.2019р.

Машиніст автомобільного крану Нікулін Юрій Володимирович мас кваліфікацію  
машиніста автомобільного крану V розряду (посвідчення №007164 від 25.12.1989р. виданого 
Дніпропетровською технічною школою ДОСААФ), пройшов перевірку знань з вимог 
виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх 
повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідійиальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» комісією  
підприємства (протокол № 06 від 17.09.2019р.).

Стропальники Бриштель О.І. та Бриштель А.О. здобули нрофесійно-технічну освігу і мають 
відповідні посвідчення та кваліфікацію стропальника IV розряду (протокол кваліфікаційної 
комісії №257-П від 05.06.2019р. ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН»), пройшли 
перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві в межах своїх повноважень (протокол №05 від 03.06.2020р.).

é

У відповідності до вимог ст.17 Закону України «Про охорону праці» та «Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 
21.05.2007 №246, на підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під 
час приймання на роботу (попередній медогляд) та протягом трудової діяльності. Працівники, 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли періодичний медичний огляд в КНП  
«Придніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8» Дніпровської міської 
ради в 2019 році, згідно укладеного договору №42 від 16.04.2019р.

Відповідно до вимог ст.20 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві 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 аваріям на 2020
рік».



На підприємстві організація роботи щодо навчання, перевірки знань з питань охорони 
праці та проведення інструктажів, здійснюється відповідно до «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ДОРОЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
«СПЕЦАВТОДОР», затвердженого наказом №28-ОП від 14.05.2019р. яке розроблене на основі 
типового Положення з урахуванням специфіки підприємства.

На ТОВ «ДОРОЖНЕ УПРАВЛІННЯ «СПЕЦАВТОДОР», ведуться: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці та журнали реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці. Проведення вступного, первинного, повторного, позапланового і 
цільового інструктажів фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх 
проведення, номери інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються 
підписи.__________________________________________________________________________________________

Наказом директора №31-ОП від 16.05.2019р. на підприємстві затверджені програми 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по 
професіям, затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці. Після 
перевірки знань з питань охорони праці оформлюються відповідні протоколи._________________

про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На ТОВ «ДОРОЖНЕ УПРАВЛІННЯ «СПЕЦАВТОДОР», в наявності експлуатаційна 
документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при експлуатації 
вантажопідіймального крану:

- паспорти та керівництва з експлуатації на кран автомобільний моделі КТА-16, 
виробництва ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», рік випуску -  2006, країна 
походження -  Україна, реєстраційний номер 71398;

- позитивний висновок експертизи № 31573209-09-01-345.19Д від 18.10.2019 за 
результатами експертного обстеження крану автомобільного моделі КТА-16 виробництва ВАТ 
«Дрогобицький завод автомобільних кранів», рік випуску -  2006, країна походження -  Україна, 
реєстраційний номер 71398, виданого ТОВ «Ресурс-Діагносгика» (згідно укладеного договору 
№ 256 від 24.09.2019р.).

Експертами технічними ДП «Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів 
нафтогазового комплексу» крану автомобільному моделі КТА-16 виробництва ВАТ 
«Дрогобицький завод автомобільних кранів», рік випуску -  2006, країна походження -  Україна, 
реєстраційний номер 71398, 09.10.2019р. проведено позачерговий технічний огляд.

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства, в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту (313) відповідно до особливостей виробництва та 
технологічного процесу. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Наказом  
№11-ОП від 20.05.2020р. створено комісію з приймання і перевірки засобів індивідуального 
захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацією в повному обсязі. Наказом 
№21-ОП від 07 жовтня 2019р. затверджено «Перелік нормативно-правових актів з охорони 
праці, які розповсюджуються на діяльність ТОВ «ДОРОЖНЕ УПРАВЛІННЯ «СПЕЦАВТОДОР». 
Нормативно-правова документація з охорони праці регулярно оновлюється за 
допомогою інтернету та друкованих видань.____________________________________________________

На ТОВ «ДОРОЖНЕ УПРАВЛІННЯ «СПЕЦАВТОДОР» в наявності кабінет з охорони праці в 
якому проводяться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Кабінет забезпечено 
відповідними плакатами, наглядними посібниками і комп’ютерною технікою._________________



Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення підприємства відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-
правових актів з охорони праці

С Г ( 0

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.М. ІЦелкунов
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ЛГ~ 2(Ь^Йз. № _________ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 служ би і мають відмітку в паспорті.



Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області


