
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони
праці

Відомості про роботодавця: Товариство і обмеженою відповідальністю
_____«КОМПАНІЯ ТРАНС-ІНВЕСТ»____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50055. Дніпропетровська область, м. Кривий Pif, ву.ч. Нікопольське шосе, буд. 165.СДРІЮУ-38465370

місцезнаходження, код згідно з ЄДРГІОУ,
J Ionіака В/1адис:іав Анатолійович, тел. -ь38 067 65 65 585. lawyer.officc@i.ua_______________________

прізвище. ім'я та по батькові'керівника, номер телефону.телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я га по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

місце виконання робіт підвищеної небезпеки і а. або експлуатації (застосу вання)
на об'єктах замовника на території України та згідно договорів підряду___________________________

машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії, сірок дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 25.01.2021 р.____________
(дата проведення аудиту)

Я,Ломака Владислав Анаїолійович.________________________________________________________
(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 і а або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: 'технологічні транспортні засоби, а сам'Є>>

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

Технологічні транспортні засоби:

- Колісний одноковшовий фронтальний навантажувач SF.M 656D. держ. номер, знак Т 09137 АЕ. 2017
р.в.. Китай (свідоцтво серія АН №>007120);____________________________________________________________

устаткований підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та'або експлу атуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу. 
Кількість робочих місць -7. в гому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 12______

mailto:lawyer.officc@i.ua


кількість робочих МІСЦЬ. V тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
Виробниче приміщення знаходяі ься за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий ріг. 
Довгинцівський район, вул. Нікопольське шосе. 165 (договір оренди №01-03/19 від 01.03.2019 р. з ІО В 
«АВТОТРАНСГРУПП-КР»

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

1нш| відомості: Директор ГОВ «Компанія Транс-Інвест» Ломака В.А. пройшов навчання п 
пере в і рк\ знань:

- Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим 
електробезпеки, пожежної безпеки в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання», 
протокол № 482/4.20-2018 від 11.05.2018 року:

- З питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких 
належать виконання заходів пожежної безпеки в Приватному закладі «Центр професійної освіти 
навчання», протокол № 514 від 1 1.05.201 8 року;

- «1 Іравил охорони праці на автомобільному транспорті» (Н ГІАО І1 0.00-1.62-12) в Приватному 
закладі «! іентр професійної освіти і навчання»,протокол № 583/4.20-201 8 від 01.06.201 8 року;

«Правил будови та безпечної експлуатації, посудин, що працюють під тиском» (НГІАОП 0.00-1.59- 
87) в 1 Іриватному. закладі «Центр професійної освіти і навчання», протокол № 494/4.20-2018 вц 
і !  .05.2018 року;

- «1 Іравил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАО І 1 0.00-1.15-07) в Приватному 
закладі «1 [єн гр професійної .освіти і навчання», протокол № 483/4.20-2018 від 11.05.2018 року;

__ - «Правил 6 е з цс 11 юї експлуатації електроустановок споживачів» (НГІАОП 40.14.21-98) е
Приватному закладі « ІІентр професійної освіти і навчання», посвідчення № 485-18-13. видане 11.05.201Я 
року, має 111 ква.ііфікаїціпіу групу з електробезпеки, та допущений в якості адміністративно-технічного 
персоналу до роботи в електроустановках напругою до 1000 вольт.

Директор з виробництва ТОВ «Компанія Транс-Інвест» Кріпак О.В. пройшов навчання ті 
ііеревірку знань:

- Законодавчих . актів 5 охорони праці, і ігієпи праці, надання домедичної допомоги потерпілим
електробезпеки, пожежної безпеки_в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання»
протокол № 150 від 28.12.2020 року:

•<• 1 Іравил охорони праці на.автомобільному транспорті (НГІАОП 0.00-1.62-12). ТОВ «Компан 
Транс-Інвест». протокол №22 від 30.11.2020 року;

«11 рани, і і ех і і ічпої експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «Компанія Транс-Інвест» 
протокол № 1 від 11.11.2020 року, має IV кваліфікацій!!} .групу з електробезпеки, та допущений в я к о с і  
і і іс і і е к т у вальної особи до роботи в електроустановках напругою до 1000 вольт:

Інженер ? охорони праці 'ГОВ «Компанія Транс-Інвест» Сазонік А.А. пройшов навчання т< 
перевірку знань:

- Законодавчих акт і в з охорони прані, гігієни прані, надання домедичної допомоги потерпілим 
електробезпеки, іюжежної безпеки в 1 Іриватному закладі «Центр професійної освіти і навчання » 
протокол № 186 від 2ИЮ2.201 9 року;

- З питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до .обов'язків яки> 
належать виконання заходів пожежної безпеки в Приватному закладі..„«.Центр професійної освіти 
навчання», протокол №’17. від 14.06.2019 року:

- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НГІАОП 0.00-1.15-07) в Приватному 
закладі «ІІентр професійної освіти і навчання», протокол № 615 від 02.06.2019 року;

- «Правил, охорони, праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОГ1 0.00-1.71-13) і 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання», протокол №* 200 від 22.02.2019 року:

-« Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАО ІІ 0.00-1.62-12), 1 Іриватному заклад 
«| Іентр професійної освіти і навчання», протокол №.446 від 01.10.2020 року;

- «Правил т е х піч i_i.pi експлуатації електроустановок споживачів» в При ватному закладі «Центі 
професійної освіти і навчання» , протокол №>457 від 07.10.2020 року, має IV  кваліфікаційну групу ■ 
елекгрооезиски, та допущений в якості інспекіл вальної особи до роботи в електроустановках напруток 
до 1000 вольт:



~ « ІІравил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ІII1Л О ІІ 40.1-1.21 -с)8). в 
1 Ірина гному Закладі «Центр професійної освіти і навчання», протокол № 439\4-20.2020 віл 01.10.2020 
рок\. мас IV кваліфікаційну групу ..з електробезпеки, та... до.ііуіцєпий в якості інспектувальної особи до 
роботи в електроустановках напругою до 1000 волы .

Майстер ТОВ «Компанія Транс-Інвест» Козирев К.В. пройшов навчання та перевірку знань:
- Законодавчих актів з охорони праці, гігісни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 

електробезпеки, пожежної безпеки в TOB<<LLI<11 «Монолит», протокол №  1 1 \67 від 13.11.2019 року;
-«Правил охорони праці на автомобільному транспорті (11ІІЛОІІ 0.00-1.62-12). ТОВ «НКІ1 

«М оноліт», протокол №11 \ 1.2.1 від 20.1.1,20] 9року;
« ]Іравил гехнічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «Компанія Транс-Інвест» . 

протокол № 1 від І 1.1 1.2020 року.. має I V кваліфікаційну групу з електробезпеки, та допущений в якості 
інспектл вальної особи до робот и в електроустановках напругою до 1000 вольт:

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

І Іаказом по підприємству (ТОВ «Компанія Транс-Інвест») № 57-ОП-2Р від 15.09.2020 року на 
підприємстві створено.службу охорони праці у особі інженера з охорони праці ТОВ «Компанія Транс- 
Інвест» Сазонік Алли Андріївни;

Наказом по підприємству №  73-011-20 від 21.1 0.2020 року на підприємстві призначена особа. 
відповідальна за забезпечення пожежної безпеки - у особі директора з виробництва ГОВ «Компанія
1 ранс-Інвеег» Кріпака Олександра Васильовича та призначена особа, відповідальна за контроль роботи з 
питань пожежної безпеки у особі інженера з охорони праці ТОВ «Компанія Транс-Інвест» Сазонік Алли 
Андріївни;

Наказом по підприємству № 71-011-20 від 20.10.2020 року на підприємстві створена постійно 
діюча комісія з питань охорони праці: директора ТОВ «Компанія Іранс-Інвест» Ломака Владислава
А патолійовича голова, комісії; директора з. виробницт ва ТОВ «Компанія Транс-Інвест»_Кріпака
Олександра Васильовича заступник голови комісії; інженера з охорони праці ГОВ «Компанія Транс- 
Інвест» Сазонік Алла Андріївна член комісії; механік ТОВ «Компанія Транс-Інвест» 1 хрін Олександр 
Миколайович - член комісії: водій автотранспортних засобів ТОВ «Компанія Ипанс-Інвест»_І Іритула 
Олег Анатолійович член комісії; електрогазозварник ТОВ «Компанія Транс-Інвест» Корсцький Сергій 
Володимирович -член комісії:

Наказом по піднриємсгву № 77-011-20 від 29.10.2020 року па підприємстві створена постійно 
діюча комісія, і перевірки знань з питань охорони праці: директора ГОВ «Компанія Транс-Інвест» 
Ломака Владислава Анатолійовича голова комісії; інженера з охорони праці ГОВ «Компанія Транс- 
Інвест » Сазонік Алли Андріївни член комісії: уповноважена найманими працівниками особа з цигань 
охорон и 11 раці [() В «Компанія Транс-Інвест» Пригула Олег Анатолійович - член комісії;

Працівники зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні 
цос відчені і я гаєві; юцтва:

- маніинісз Шумаков Андрій Сергійович має посвідчення тракториста машиніста серія АФ  № 003110 
від 23.08.2019, видане І оловпим управлінням )Ісржиродепоживс;іужби в Дніпропетровській області; 
пройшов навчання по професії «водій наватажувача» із 113 «Центр професійної освіти та навчання»
(свідоцтво про присвоєння?__(підвищення) робітничої кваліфікації №  514-20-06 від 13.12.2020.
посвідчення про право виконання робі т з підвищеною небезпекою № 514-20-06 від 13.12.2020..

Па іііднриємсів[_розроблені, затверджені та введені \ дію наступні інструкції з охорони праці за 
про ф е с І я \ і и іа видам и робі і;

- І не грукція з охорони праці «Загальні вимоги безпеки для працівників Товариства з обмеженою 
шдпонідальніст то «Компанія Транс-Інвес і» ОП.ОІ .08.2018;
Інструкція з охорони праці для водія аві о транспортних засобів Товарис тва з обмеженою 
в ід і ю ві дал ь ністю «Компані я 1 ранс-Інвест» 0 11.02.08.2018;
Інсгрукція з охорони праці для водія навантажувача Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія Транс-Інвест» 011.03.08.2018:
інструкція з охорони, праці для машиніста екскаватора одноковшевого Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія Транс-Інвест» ОП.04.08.201 8;

- Інструкція з охорони праці ..для. машиніста автогрейдера Товариства з обмеженою 
відповідаліліістто «Компанія Транс-1нвест» ОІ 1.05.08.2018:



Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера 'Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія Транс-Інвест» 011.06.08.201 8:
Інструкція з охорони праці для машиніста котка самохідного з рівними вальцями Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія ТраіісЧнвест » Oj 1.07.08.2018;
Інструкція з охорони., праці для машиніста крана автомобільного__Товарис тва з обмеженою
відп о в і да; і ь і у с тю «Ko мі і ан і я 1 ране-11 [вест » 011.08.08.201 8:
Інструкція з охорони праці для старшого електрогазозварника Товариства з обмеженою 
відіювідаїіьністю «Компанія Транс-Інвест» 011.09.08.2018;
Інструкція з охорони праці для електрогазозварника Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія І ранс-Іпвсс т» 011.10.08.201 8;
Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія 'Транс-Інвест» ОІ1.1 1.08.201 8:
Інструкція з охорони праці для електрослюсаря Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія І ранс-Інвест» ОІ 1.1 2.08.201 8;
Інструкція з охорони праці для старшого слюсаря з ремонту автомобілів Товариства з
0 б \ і о же иоі о ві. і, і о.зі. ід, іьпіс тю « Компанія Транс-Інвест» ОПЛ 3.08.2018;
Інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту автомобілів Товариства з обмеженою 
відповідальніст ю «Компанія Транс-Інвест» ОІ ІJ  4.08.201 8;
111 с і р\ кці я.з охорої і її праці для слюсаря ремонтника Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія Транс-Інвест» ОТІ. 15.08.2018;
Інструкція з охорони праці для; монтувальника піин Товариства з обмеженою відповідальніспо 
«Компанія 1 ранс-Інвест '_»_() 11.16.08.201 8;
Інсір\ кція з охорони праці для комірника Товариства з обмеженою відповідальніст ю «Компанія 
Транс-Інвест » 011.17.08.2018;
Інстру'кція з ох орони праці для охоронника То вариства з обмеженою відповідальністю«Комп а п і я 
Транс-Інвест» 01.1.18.08,2018;
Інструкція з охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин в Товарист ві 
з обмеженою відповідальністю «Компанія Транс-Інвест » ОТІ. 19.08.201 8;
Інструкція з охорони праці для стропальника (зачіплювача} Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія Транс-Інвест» 011.20.08.201 8;
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія Транс-Інвест»
01 1,21.08.201 8;
Інструкція з охорони праці під час роботи з ручним електрифікованим інструментом у 
Товарне і ві з обмеженою відповідальністю «Компанія Транс-Інвест» ОТІ.22.08.2018;
Інструкція з охорони праці під час робот и з ручним пневматичним інструментом у Товаристві з 
обмеженою відповідальністю «Компанія Траї і с Л 11 вест» О ТІ.2 3.08.2018;
Іпс грукція з охорони праці для водія автотранспортних засобів при перевезенні нафтопродуктів
автомобілями-паливозаправниками__ Товариства з обмеженою в і ді ю ві дал мі істю _« Компанія
і ранс-Інвест » ОТ 1.24.08.201 8:
Інструкція з охорої її і праці для підсобного робітника Товариства з обмеженою відповідальністю 
« Компанія ТрансЛнвеет » ОІ 1.25.08.2018:
Інстру кція .з охорони праці для і?одія^у})роіітального навантажувача Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія Транс-Інвест» ОІ 1.26.08.2018;
Інструкція з охорони праці для машиніста авірвищки та автогідропідіймача Товариства з 
обмеженою відповідальніс по «Компанія Транс-Інвест» ОП.27.08.2018:
1 нетрукція з охорони праці при роботі із застосу ванпям прис тавних драбин та стрем'янок у 
Товаристві і обмеженою_відповідальністю «Компанія Транс-Інвест» 011.28.08.2018;
Інструкція з охорони праці для підсобного робітника-інваліда Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія Транс-Інвест» 011.29.08.2018:
Інструкція з охороїш. праці для___ прибиральника території Товариства з обмеженою
відповідальніс тю «Компанія Транс-Інвест» ОТ І. ЗО.04.2019.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу s питань охорони праці

11а підприємстві < в наявності уся необхідна експлуатаційна документація на заявлені машини-



підвищеної небезпеки: свідоцтва про реєстрацію, інструкції з експлуатації. Проведено в своєчасні 
терміни усі технічні огляди 1 Іридніпровським Т. ІД,

Заявлені машини на декларування знаходяться в справному стані, що підтверджено відповідними
документами. _ _ __________  ______________

е кс п л у а та ц і й н ої до ку м є н та Li і ї.

У відповідності до НПАОГ1 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я...при
11 користан ні і іраці вниками засобів індивідуадь ного захисту на робочому місі п», НІ ІДОП 0.00-7 Л7 - 

18 «Мінімальні...вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуальіюго захисту на робочому місці» працівники підприємства, які виконують роботи з 
підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: комбінезон, боги шкіряні, рукавиці комбіновані, 
захисні огородження (щити) - 2 шт.. плакати і знаки безпеки (переносні), захисні окуляри - 2 пари, 
Індивідуальні екранувальні комплекти одягу, огороджу вальні пристрої, плакати і знаки безпеки та 
іншими засобами індивідуального захисту.
Засоби індивідуального__ захисту відповідають__вимогам Ісхнічного регламенту засобів
індивіду ального захисту, затвердженого Постановою КМ У № 761 від 27.08.2008 р.

засобів індивідуального захисту.

1 Іідпрж мство забезпечене необхідною нормат ивно-правовою базою для виконання зазначених
робіт, а саме:

№ 2694 XI1, 14.1.0.1992 р. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями).
I Іостапова KM України від 26.10,201 1 р. № 1 107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвипісної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
у сгатковання підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями).________________
ДБН А.З2-2-2009 (НГІАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
про м 11 ел.о ва безпека у буді впицтві. Основі і і положення»._______________________________________
НПАОІ І 0.00-7.11.-12 « Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»._______ _____ _____________________________________________________________ _______ —
НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги і охорони праці на тимчасових або мобільних
будівельних майданчиках»._____________________________________________________________________
11ПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого
обладнання працівниками». ______________________________________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 ^Правила безпеки систем газопостачання»._______________________________
1II |,\() 1.1 0,00-1,71-13 «Правила охорони праці під чає робот и з інстру ментом та пристроями».__
I IIІАОІ.І 0.00-1.75-1 5 «1 Іравила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт»;
H JІЛО11 0.00-4.12-05 « І ипове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
II итапь охорони праці»._______________________________________________________________
II] І Д()І І 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
1111АОП 0.00-1.62-1 їм 1 Іравила охорони праці на автомобільному транспорті»;
I II ІАОІ І 0.00-1.83-і 8 «1 Іравила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»:
111 ІАОІ І 0.00-6.03-93 «І Іорядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з
охорони праці, що діют ь на підприємстві»;__________________________________________________ .
11A І lb \.0] -001 -2014 «1 Іравила пожежної безпеки в Україні»;_________________________________
I II ІАОІ І 40.1 -1.01 -97 «І Іравила безпечної експлуатації електроустановок»._____________________
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації слектрозахисних засобів»._________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»._________
ІІП АОП 40.1-1.32-01__«Правила будови електроустановок. І {дек грообладнапня.. ..спеш.адьн.их
установок».
Пильний.. наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці № 263/121 від 23.09.1994 р. «Про 
за і вердже 1111 я 11 єре: і і ку робіт, де с_ потреба у професі й і юму доборі».
1.1 оря; іок 11 ро веде і пі я меди, чий х оглядів 11 раї ші! шків 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.



У І Іідприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений інформаційними стендами, технічними 
засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, 
планами, графіком . роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення 
інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану 
у м о в  і безпеки праці, передбачених у  колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і 
небезі ісчні ви робі і и у і фактори на робом их місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби 
захисту від них гощо. С в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та 
нормативно-правові акі и з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці. 
підручники, методичну га довідкову літератур), спеціалізовані періодичні видання та інші 
інформаційні матеріали.
Наказом а » 68- 0 ] 1-20 від 06.10.2020 р. призначено відповідальною особою за справний стан та 

безпечну експлуатацію технологічних транспорт них засобів директ ора з виробницт ва Кріпака О.В., 
у разі його відс\лт]і)е^б^^кидіокладают;ься на майстра Козирсва К.В.

В.А. Ломака
(ініціали та прі і в и щ є )

2е) січня 2021 р.

Декларація зар е^ ^ ^ ш ^ г^ ^ р н ал і обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці Д т^ 'р . № *2/.  ̂ . ^

Примітки: І. 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.



і олосно управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

Na, «i/i Ü M tä - '


