
Декларація 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ________
«ТРАНСБУДТЕХШКА»______________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Сергія Єфремова, будинок 16, код
ЄДРПОУ 40950121________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________Директор Кириченко Дмитро Миколайович__________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
_______________________ +380684003945, e-mail: 40950121tbt@gmail.com_________________________

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

____________на об’єктах замовника на території України та згідно договорів підряду______________
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 страхування відсутній

(найменування страхової компанії, 
згідно додатку 1 до порядку та _правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ 
«ТРАНСБУДТЕХНІКА» страхування не проводиться, тому що воно не є об’єктом підвищеної
небезпеки.___________________________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______23.11.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я,___________________________ Кириченко Дмитро Миколайович____________________________
(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 
Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива, а саме:____________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
- Модуль зберігання палива ПЗМ-Д-1-1-1-15, заводський номер 392/20, 2020 рік випуску, Україна

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
- Резервуар сталевий горизонтальний, заводський номер 412/20, 2020 рік випуску, Україна________

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  9, в тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  3 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:40950121tbt@gmail.com


_____Офісні та виробничі приміщення знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, місто
Дніпро, вулиця Єфремова Сергія , б. 16 (договір оренди від 13.12.2019 р. з Софійченко Наталією 
Андріївною, заг. площею 607,7 кв.м.)__________________________________________________________

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

Інші відомості Кириченко Дмитро Миколайович -  Директор, Бровко Андрій Миколайович -  
Головний інженер, Чеботар Богдан Володимирович -  Заступник директора пройшли навчання в 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно Законодавчих актів з охорони праці або Закону України «Про охорону праці», 
організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварії. Витяг з протоколу № 01/11-19 ВВ від 05 листопада 2019 р.
____ Кириченко Дмитро Миколайович -  Директор, Бровко Андрій Миколайович -  Головний
інженер, Чеботар Богдан Володимирович -  Заступник директора, Бистров Євген Сергійович - 
механік транспортного цеху №2 пройшли навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з протоколу 
№ 375 від 01 жовтня 2019 р.

Островський Дмитро Борисович -  Інженер з ОП пройшли навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області згідно 
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. Витяг з протоколу № 81-1062-19 від 01 листопада 2019 р.
____ Кириченко Дмитро Миколайович -  Директор, Бровко Андрій Миколайович -  Головний
інженер, Чеботар Богдан Володимирович -  Заступник директора, Островський Дмитро Борисович -  
Інженер з ОП пройшли навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Київській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00 -1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах». Витяг з 
протоколу № 81-1176-19 від 22 листопада 2019 р.
____ Кириченко Дмитро Миколайович -  Директор, Бровко Андрій Миколайович -  Головний
інженер, Чеботар Богдан Володимирович -  заступник директора, Островський Дмитро Борисович -  
Інженер з ОП, Бистров Євген Сергійович - механік транспортного цеху №2 пройшли навчання в 
ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правил пожежної безпеки в Україні» затверджених наказом 
МВС від 30.12.2014 р. за № 1417, який зареєстровано у Міністерств юстиції України 05.03.2015 р. за 
№ 252/26697; Кодекс цивільного захисту України ВВР, 2013, № 34-35, ст. 458; постанова КМУ від 
26.06.2013 р. №444. Витяг з протоколу № 341 від 04 вересня 2019 р.
____ Кириченко Дмитро Миколайович -  Директор, Бровко Андрій Миколайович -  Головний
інженер, Чеботар Богдан Володимирович -  заступник директора, Островський Дмитро Борисович -  
Інженер з ОП пройшли навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Київській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ІУ група з 
електробезпеки, до та. вище 1000 В). Витяг з протоколу № 81-352ЕЛ-2019 від 21 листопада 2019 р. _

Наказом № 1010/2 від 10.10.2019 р. призначено особу, яка відповідає за огляд, випробування 
та безпечну експлуатацію електроінструменту -  механіка Рубана В.С.____________________________



Наказом № 1010/5 від 10.10.2019 р. призначено особу, яка відповідає за безпечне виконання 
газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах з правом видачі нарядів-допусків
-  головного інженера Бровка А.М._______

Наказом № 2401/1 від 24.01.2020 р. призначено особу, яка відповідає за безпечний нагляд та
технічний стан посудин, що працюють під тиском -  головного інженера Бровка А. М._____________
____ Наказом № 2201/1 від 22.01.2020 р призначено особу, яка відповідає за проведення технічних
оглядів, випробувань та експертних обстежень (технічного діагностування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки -  головного інженера Бровка А. М.______________________

Наказом № 2007/2 від 20.07.2020 р. призначено особу, яка відповідає за пожежну безпеку -
головного інженера Бровка А. М .______________________________________________________________
_________ Наказом № 2007/1 від 20.07.2020 р. призначено особу, яка відповідає за пожежну безпеку
на дільниці переробки вогнежідкіх шлаків -  заступника директора Чеботаря Б.В._____________

Наказом № 2201/1 від 22.01.2020 р. призначено особу, яка відповідає за організацію та
безпечне виконання робіт на висоті -  головного інженера Бровка А. М._____________

Наказом № 2201/2 від 22.01.2020 р. призначено особу, яка відповідає за утримання та безпечну 
експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в
цілому на підприємстві -  головного інженера Бровка А .М .____________________________________

Наказом № 2401/1 від 24.01.2020 р. призначено особу, яка відповідає за безпечний нагляд та
технічний стан посудин, що працюють під тиском -  головного інженера Бровка А. М .__________

Наказом № 2001/1 від 20.01.2020 р. призначено особу, яка відповідає за організацію
безпечного проведення робіт в цілому на підприємстві -  головного інженера Бровка А. М .________

Наказом № 10/1103-2019 р. від 11.09.2019 р. призначено особу, яка відповідає за
електробезпеку та електрогосподарство -  заступника директора Чеботаря Б .В .___________________

Наказом № 1/1103-2019 від 11.03.2019 р. затверджено положення про проведення навчання та
перевірку знань з питань охорони праці._______________________________________________________

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

На підприємстві створено Службу охорони праці (Наказ № 5/1103-2019 від 11.03.2019 р.), 
призначено інженера з охорони праці Островського Д.Б. та покладено на нього обов’язки 
відповідальної особи за стан охорони праці (Наказ № 1010/1 від 10.10.2019 р.), затверджено 
положення про систему управління охороною праці (Наказ № 2/1103-2019 від 11.03.2019 р.) та
положення про службу охорони праці (Наказ № 3/1103-2019 від 11.03.2019 р .) .___________________

наявністю служби охорони праці,
Наказом № 1501/01 від 15.01.2020 р., на виконання вимог Закону України «Про охорону 

праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці», на підприємстві переглянута комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці у складі:_____________ ;____________________________________________
____ Голова комісії: -  Кириченко Дмитро Миколайович -  Директор;____________________________
____ Члени комісії: -  Бистров Євген Сергійович -  механік;_____
____________________-  Бровко Андрій Миколайович -  головний інженер;________________________
____________________-  Островський Дмитро Борисович -  інженер з охорони праці;______________
____ В товаристві розроблено й затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою та переліку
ЗІЗ для робітників, виконуючих газонебезпечні роботи (Наказ № 1010/3 від 10.10.2019 р .).________
____ Робітники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних_
закладах, на навчальних курсах та попередньому місці роботи:__________________________________
____ Працівники Єгоров Станіслав Віталійович, Рубан Віталій Сергійович здобули професію на
курсах НВЦ «Професійна безпека» та за рішенням кваліфікаційної комісії їм присвоєно професію
«Оператор АЗС 4-го розряду». Посвідчення № 197/08-19, № 198/08-19 від 30.08.2019 р.___________

Оператори АЗС Єгоров С.В., Рубан В.С, пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека» згідно питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та
організацій . Витяг з протоколу № 171-П від 22 листопада 2019 р.________________________________

Оператори АЗС Єгоров С.В., Рубан В.С, у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85



«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00 -1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах». Витяг з 
протоколу № 81-1157-19 від 22 листопада 2019 р.
____ Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства з питань охорони
праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніці безпеки, 
електробезпеки та пожежної безпеки, Правил охорони праці під час експлуатації відповідного 
обладнання в обсязі виконуваних робіт (Протоколи № 1/оп -  12/оп від 25.11.2019 р.).______________

____ На підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та
видами робіт (Наказ № 1010/4 від 10.10.2019 р.). Інструкції по формі та змісту відповідають
вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», а саме:_____
_____- № 29 Інструкція з охорони праці про вступний інструктаж;________________________________
_____- № 30 Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки;____________________________
_____- № 31 Інструкція з охорони праці під час надання першої медичної допомоги при нещасних
випадках або захворюваннях;_________________________________________________________________
____ - № 32 Інструкція з охорони праці під час проведення вогневих робіт у
вибухопожежонебезпечних зонах;__________________________
____ - № 33 Інструкція з охорони праці під час зберігання та відпусканні паливо-мастильних
метеріалів;________________________________________________________________

- № 35 Інструкція з охорони праці для оператора АЗС;__________________
_____- № 36 Інструкція з охорони праці під час розробці шлакових відвалів;__________________
_____- № 34 Правила застосування первинних засобів пожежогасіння, іх утримання і зберігання;
____ - № 37 Інструкція з охорони праці під час проведення технічного обслуговування та ремонту
технологічного устаткування.

На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та 
охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на
підприємстві, затверджений директором підприємства:__________________________________________
____ Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.__________________________
____ Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.____________________________________
____ Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.______________________________________
____ Журнал протоколів перевірки знань.______________________________________________________
____ Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням._______________________________________
____ Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.__________________
____ Журнал обліку засобів індивідуального захисту.___________________________________________
____ Журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту.___________________________
____ Журнал реєстрації протоколів випробувань діелектричних засобів захисту.__________________
____ Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків.______________________________________
____ Журнал перевірки знань з питань охорони праці у персоналу з групою по електробезпеці._____
____ Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:______________
- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;_________
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;_______
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.___________________________
____ Проводиться первинний інструктаж в об’ємі інструкцій з охорони праці по професіям або
видам робіт. Інструкція та програма проведення вступного інструктажу з охорони праці для 
працівників, які приймаються на роботу ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА», затверджена наказом 
генерального директора від 11.03.19 № 1-1103/2019. Працівникам проводяться повторні інструктажі 
з питань охорони праці на роботах з підвищеною небезпекою.
____ 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. 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з
експлуатації, інструкції з користування). Устаткування знаходиться в справному стані, що
підтверджено відповідними документами (паспорти)._________________________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», працівники 
Товариства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом; костюм, 
костюм прогумований, білизна натільна, чоботи, шкарпетки, рукавички, рукавиці, куртка утеплена, 
штани утеплені, чоботи, підшоломник, рукавички, протигаз шланговий, респіратор, каска, пояси 
страхувальні, діелектричні боти, галоші, діелектричні килимки, діелектричні рукавички, 
зварювальний щиток із захисним світлофільтром, окуляри для захисту очей під час газового 
зварювання. На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться Журнал видачі і
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту._____________________
____ Наказом № 10/09/03 від 10.09.2018 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних
випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність
вимогам нормативно-технічної документації.___________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

____ Підприємство забезпечене в повному обсязі нормативно-правовою, технічною та
організаційною документацією з питань охорони праці та промислової безпеки: Закон України 
«Про охорону праці»; № 2694-ХІІ. 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та 
доповненнями); Постанова КМ України від 26.10.2011 р. № 1107 Про затвердження «Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями); ДБН А.3.2-2-2009 
(НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві. Основні положення»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони 
праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»; НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги 
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання,що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; НАПБ 
А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів»; НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок»; НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»; Спільний наказ МОЗ України і 
Держнаглядохоронпраці № 263/121 від 23.09.1994 р. «Про затвердження переліку робіт, де є 
потреба у професійному доборі»; Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 р. № 246, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113._________________

Підприємством укладено договір з ТОВ «ПЕТРОЛАЙН» на сервісне та технічне 
обслуговування технологічного устаткування (договір № 191217/1 від 17.12.2019 року).__________

_____Обладнано кабінет для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці.
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 праці, що регулярно оновлюються за

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 
6Р 2 0 ^ р .  N  .

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.

ДОПО

іьно-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Д.М. Кириченко
(ініціали та прізвище)

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.


