
Д Е К Л А Р А Ц І Я  центр надання адміністративних послут

відповідності матеріально-технічної бази вимогам '
законодавства з питань охорони праці вх. м» ------------- -Ь г “

'іВідомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕГМЕНТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51914. м. Кам’янське. вул. Тритузна. буд. 253 А, код ЄДРПОУ 24422875, Мороз Валерій Володимирович,

Ж

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батіжові керівника, номер телефону,

телефон (096) 405-84-94, адреса електронної пошти : segment96@meta.ua
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

на об’єктах ПП «СЕГМЕНТ» та на об’єктах замовника на території Дніпропетровської області
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 не укладався_________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці :

добровільний аудит з охорони праці не проводився_________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Мороз Валерій Володимирович,_______________________________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки: 
технологічні транспортні засоби, а саме:________________________________________________________

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

асфальтоукладачі марки: С-750 -  1 од. 1989 р. в., 2009 р. в. (свідоцтво про державну реєстрацію ТДН
0256 від 14.02.2006р. реєстраційний № Т0256ДН, видане Територіальним Управлінням_____________
Держнаглядохоронпраці України по Дніпропетровській області), виробник Польща;__________________
ЯВА-750 -  1 од. 1992 р, в,, (свідоцтво про державну реєстрацію ТДН 0257 від 18.02.2006р. реєстраційний № 
Т0257ДН видане Територіальним Управлінням Держнаглядохоронпраці України по Дніпропетровській
області), виробник Польща; ______________________________________________________________
котки марки: УР-20 -  1 од. 1986 р. в., (свідоцтво про державну реєстрацію ТДН 0255 від 18.02.2006р. 
реєстраційний № Т0255ДН видане Територіальним Управлінням Держнаглядохоронпраці України по
Дніпропетровській області), виробник Польща;____________________________________________________
ВОМАЄ 141 АС -  1 од. 1985 р. в., (свідоцтво про державну реєстрацію ТДН 0259 від 18.02.2006р._________
реєстраційний № Т0259ДН видане Територіальним Управлінням Держнаглядохоронпраці України по______
Дніпропетровській області), виробник Німеччина;________________________________________________ _
ЗТАУОЗТЖП УЯН 160-1 од. 1987 р. в„ (свідоцтво про державну реєстрацію ТДН 0250 від 18.02.2006р.
реєстраційний № Т0250ДН видане Територіальним Управлінням Держнаглядохоронпраці України по______
Дніпропетровській області), виробник Чехія;_____________________________________________________ _
автогрейдер марки: ДЗ-143 -  1 од. 1992 р. в., (свідоцтво про державну реєстрацію ТДН 0246 від_________
18.02.2006р. реєстраційний № Т0246ДН видане Територіальним Управлінням Держнаглядохоронпраці
України по Дніпропетровській області), виробник Росія;________________________________________
фреза асфальтна: ВіЦеІІі 8Е100Т4 -  1 од. 1995 р. в„ (свідоцтво про державну реєстрацію ТДН 0248 від 
18.02.2006р. реєстраційний № Т0248ДН видане Територіальним Управлінням Держнаглядохоронпраці
України по Дніпропетровській області), виробник Італія;___________________________________________
\УІІІТОЕ14 8Е500С- 1 од. 1980 р. в., (свідоцтво про державну реєстрацію ТДН 0251 від 18.02.2006р._______
реєстраційний № Т0251ДН видане Територіальним Управлінням Держнаглядохоронпраці України по______
Дніпропетровській області), виробник Німеччина;_________________________________________________
бульдозер марки: Д-605 н/б ДТ-75 -  1 од. 1989 р. в., (свідоцтво про державну реєстрацію ТДН 0252 від 
18.02.2006р. реєстраційний № Т0252ДН видане Територіальним Управлінням Держнаглядохоронпраці
України по Дніпропетровській області), виробник Росія;____________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без
отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  44. в тому числі на яких існує підвищений ризик -  11 які керують технологічними
транспортними засобами на підставі посвідчень з відповідними категоріями._____________________

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

1 адміністративна будівля, транспортний цех__________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальний за створення на ПП «СЕГМЕНТ» умов праці відповідно до законодавства з 
охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі 
охорони праці директор - Мороз Валерій Володимирович.___________________________________ _

mailto:segment96@meta.ua
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Відповідальний за охорону праці та функціонування системи управління охороною праці на ПП 
«СЕГМЕНТ» інженер з охорони праці Корякіна Світлана Вікторівна, призначена наказом від 19.08.2016 року 
№ 193-к.

Наказом по підприємству № 2 від 02.01.2018 року призначені відповідальна особа за випуск 
автотранспорту на лінію, безпеку руху, експлуатацію, обслуговування та ремонт транспортних засобів, 
медичні огляди працівників транспортного цеху -  головний механік Гончарюк Ігор Григорович.

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

На підприємстві наказом № 199 від 31.08.2016 року створена служба охорони праці, до складу якої 
входять кваліфіковані спеціалісти._______________________________________________________

наявністю служби охорони праці

____ Для перевірки знань працівників з питань охорони праці. Правил пожежної і електробезпеки та
інших нормативних актів з ОП згідно функціональних обов'язків, наказом по підприємству від 02.01.2018 
року № 5 створена комісія з перевірки знань з питань охорони прані в складі:

голови комісії- Мороз Валерія Володимировича -  директора ПП «СЕГМЕНТ».
членів комісії :Корякіної Світлани Вікторівни -  інженера з охорони праці. Гончарюк Ігоря 

Григоровича -  головного механіка.
Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці пройшли навчання в ДП «Придніпровський 

експертно-технічний центр Держпраці» з загального курсу охорони праці та відповідних Правил, а саме 
Закон України «Про охорону праці». Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2014); Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів ГНПАОГІ 40.1-1.21-98), Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті (НПАОГІ 0.00-1,62-12). (перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу № 36/23 від 30.08.2016р.)

Під час експлуатації технологічних транспортних засобів приймаються заходи щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху, а саме виконання вимог зазначених у Законах України «Про дорожній рух». «Про 
транспорт», постанови КМУ № 1306 від 10.10.2001 року «Про правила дорожнього руху», наказу МОЗ та 
МВС України № 65/80 від 31.01.2013 року «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у 
водії та водіїв транспортних засобів», щозмінно перед виїздом на лінію водіям автотранспортних засобів, 
механізаторам проводиться перед рейсовий та після рейсовий медичний огляд, інструктажі з охорони праці. 
Головним механіком, механіком здійснюється перевірка технічного стану технологічних транспортних 
засобів як перед виїздом, так і після повернення в гараж. Технологічні транспортні засоби щорічно 
проходять державний технічний огляд, а також згідно встановленої періодичності проходять експертне 
обстеження.
_____Всі роботи, пов’язані з експлуатації технологічних транспортних засобів, виконуються з дотримання
Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) та відповідно до вимог 
технічної документації заводу виробника технологічних транспортних засобів, а також інструкцій з охорони 
праці, розроблених на підприємстві.

Працівники транспортного цеху мають посвідчення відповідно до професій (посвідчення 
тракториста-машиніста : ІТ № 001727 від 01.12.2014р. АБ № 23148 від 24,12.2007р.: АК № 067295 від 
25.10.2003р .: АБ № 155733. від 20.03.2007р .: АК №043797 від 30.06.1995р.: АК № 067259 від 29.06.1999р.: 
АБ № 156470 від 02.07.2007р.: АБ № 288853 від 24.03.2011р.: АБ № 002226 від ї 2.04.1988р .: АБ № 794135 
від 30.06.1990р.: Ю № 279744 від 22.04.1983р.~). На підставі наказу № 6 від 03.01.2017 року була проведена 
щорічна перевірка знань робітників транспортного цеху на знання «Законів України про охорону праці». 
Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12. пожежної безпеки. «Правил 
охорони праці при будівництві міських вулиць та доріг», порядок дій в разі нещасних випадках та надання 
першої до лікарняної допомоги потерпілим (протокол № 43.44 від 06.09.2017 року).
_____ Працівники транспортного цеху забезпечуються згідно норм спецодягом, взуттям, засобами________
індивідуального захисту

На ПП «СЕГМЕНТ» розроблено та затверджено наступні акти з охорони праці:
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 31.10.2017 р. № 285:__________________
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом від 31.10.2017 р. № 286:______
- Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників ПП «СЕГМЕНТ»._______
затверджене наказом від 26.12.2017 р. № 318:____________________________________________________

- Положення про розробку інструкцій з охорони праці ПП «СЕГМЕНТ», затверджене наказом від________
26.12.2017 р . №317:_________________________________________________________________________

Наказом № 317 від 26.12.2017 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому
числі:________________________________________________________________________________________
№ 9 Інструкція з охорони праці для машиніста укладача асфальтобетону.______________________________
№ 10 Інструкція з охорони праці для машиніста автогрейдера.________________________________________
№ 11 Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера._________________________________________
№ 15 Інструкція з охорони праці для машиніста котка.______________________________________________
№ 21 Інструкція з охорони праці для машиніста фрезерної самохідної машини._________________________
№ 34 Інструкція про заходи пожежної безпеки в ПП «Сегмент».______________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

- Положення про порядок розробки, погодження і затвердження посадових (робочих) інструкцій в ПП



* «СВПУІРНТ», затверджене наказом віл 30.03.2017 р. № 52:__________________________ ________ ____
- Посадові інструкції для всіх посадових осіб, затверджені директором підприємства: ________
Журнал и реєстрації інструктажів з питань охорони праці: ___________________

- Програма вступного інструктажу, затверджена наказом від 26,12.2017 р. №318.
Пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в Державне підприємство «Придніпровський 
експертно-технічний центр Держпраці» директор Мороз В.В. (посвідчення від 30.08.2016 р. № 458 витяг з 
п р о т о к о л у  № 36/23), інженер з охорони праці Корякіна С.В. (посвідчення від 30.08.2016 року № 460 витяг з
протоколу № 36/23 );______________________________ __________________ __________
Головний механік Гончарюк І.Г. пройшов навчання та підвищення кваліфікації а саме: Державне_______
підприємство «Придніпровський експертно - технічний центр Держпраці» - Закони України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (витяг з протоколу № 36/23 від 30.08.2016 року 
посвідчення № 343); Державне підприємство «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» - 
ПБЕЕС, ПТЕЕС на. IV групу з електробезпеки до 1000 В, Правила пожежної безпеки -  витяг з протоколу (№
36/22 від 25.08.2016 року посвідчення № 298); Державне підприємство «Державний автотранспортний_____
науково-дослідний і проектний інститут» з питань діяльності, пов’язаної з наданням послуг автомобільного 
транспорту : безпека транспортного процесу, (посвідчення № 024170 від 03.10.20 16 року протокол № 21); 
Механік Оксіюк А.А. пройшов навчання та підвищення кваліфікації а саме: Комунальне підприємство 
«Дніпродзержинський навчально-курсовий комбінат» - «Охорона праці на автомобільному транспорті» 
(НГІАОП 0.00-1.62.12) (витяг з протоколу № 42 від 29.07.20 16 року посвідчення № 26006); ТОВ «Укрпож - 
техсервіс» - пожежно-технічний мінімум (протокол № 17 від 14,04,2017 року посвідчення № 035); Державне 
підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» з питань діяльності, 
пов’язаної з наданням послуг автомобільного транспорту : безпека транспортного процесу, (посвідчення №
024171 від 03.10.2016 року протокол № 21)._________________________________________________
____ На підприємстві розроблений та затверджений перелік нормативно-правових актів з охорони праці, які
д іють на підприємстві (наказ 317 від 26.12.2017 року). В транспортному цеху створений куточок з 
агітаційною інформацією про безпечне виконання робіт. Працівники підприємства мають доступ до 
нормативно-правових актів, діючих на підприємстві.

На ПП «Сегмент» з працівниками проводяться інструктажі з охорони праці (вступний, первинний, 
повторний, позаплановий, цільовий), зареєстровані у відповідних журналах.

Посадові особи ПП «Сегмент» проходять попереднє (під час прийняття на роботу) та періодичне
навчання і перевірку знань з питань охорони праці в учбових центрах.________________________________ _

Працівники підприємства забезпечуються спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту. 
згідно додатку № 10 Колективного договору підприємства.

В.В. Мороз
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 
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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.".


