
ДЕКЛАРАЦІЯ 50І0 Чі-ога 6 1 ь - 11} ^ #
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з ЬвтанБ

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКЕ 
ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМТСВО»__________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50053, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського. будинок 20, СДРПОУ 31366355
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

Генеральний директор Смілий Дмитро Андрійович, тел. 067-630-08-60____________________________
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;

Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18-6, на проммайданчику ПАТ 
«ДМК», та згідно укладених договорів______ ________________ ______ _________________________
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

______ не укладався____________
(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, Смілий Дмитро Андрійович,____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, аб о  фІЗИЧНОЇ ОСОби - п ід п р и єм ц я )

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, а саме:
Навантажувач фронтальний Р І8 Р  5Р300ІМ. рік в и п у с к у  2017. Китай серія і номер свідоцтва про 
реєстрацію АЕ 006210 видано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.. 
присвоєно державний номерний знак Т08521АЕ:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер 
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: 134, на яких існує ризик виникнення травм: 1____________________________
кількість робочих місць, утом у числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

адміністративна будівля та виробничі об'єкти розташовані в місцях виконання робіт підвищеної 
небезпеки згідно договорів підряду__________________________________________________

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

Інші В ІД О М О С ТІ

Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає заявленому виду 
діяльності.

Згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 члени комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з охорони 
праці.

Генеральний директор Смілий Д.А. та технічний директор Галушка Ігор Іванович пройшли 
навчання з загального курсу охорони праці в ДП «Головний начально-методичний центр



Держпраці» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці (протокол від 25.06.2018 № 184/1-18). заступник генерального директора з охорони 
прані Совенко М.С. пройшов навчання з загального к у р с у  охорони праці в ДГІ «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці (протокол від 31.05.2018 № 184-18).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

Начальник цеху Півень С.В.. інженер з охорони праці Самчук Н.О., начальник дільниці 
Додигнев В. А. пройшли навчання з загального курсу охорони праці в ТО В «Учбовий центр з 
охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол від 12.06.2018р. №18-133).

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці

У відповідності до вимог сг. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві 
функціонує служба охорони праці (наказ від 11.06.2018року №157), керівником якої є заступник 
генерального директора з охорони прані -  Совенко М.С. (наказ від 15.01.2018 року № 32). Служба 
охорони праці підпорядковується безпосередньо генеральному директору підприємства.

У відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.21-04 на підприємстві переглянуто та затверджено 
наказом від 11.06.2018року №157 «Положення про службу охорони праці в ТОВ 
«ДОНПРОМТРАНС ».

Згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 № 336 на підприємстві розроблені 
посадові інструкції керівників і фахівців.

Інструкції з охорони праці за професіями для працівників, зайнятих на роботах підвищеної 
небезпеки, та по видам виконуваних робіт, складені відповідно до ПГІАОГ1 0.00-4.15-98.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу і питань охорони праці

У відповідності до вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві 
розроблені та введенні в дію положення та накази стосовно охорони праці та промислової 
безпеки, а також функціонує система управління охороною праці. З цією метою на підприємстві 
складене, переглянуте та затверджене наказом генерального директора ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» 
від 15.03.2018року №75 «Положення про систему управління охороною праці в ТОВ 
«ДОНПРОМТРАНС».

Наказом від 05.07.2018 року № 196 «Про організацію проведення навчання та інструктажів 
з питань охорони праці та пожежної безпеки» затверджений склад комісії для перевірки знань з 
питань охорони праці працівників підприємства у складі: голова комісії: заступник генерального 
директора з охорони праці Совенко М.С.. члени комісії: технічний директор Галушка 1.1., голова 
профспілкового комітету Конопіко О Л.

Розпорядженням від 27.06.2018р. № 151 затверджений склад комісії для перевірки знань з 
питань охорони праці та відповідних нормативно-правових актів у працівників цеху з 
обслуговування об'єктів ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» у складі: голова комісії: 
начальник цеху Півень С.В.. члени комісії: інженер з охорони праці Самчук Н.О., представник 
трудового колективу Руденко С.М.

Розпорядженням від 27.06.2018р. № 151 затверджений склад комісії для перевірки знань з 
«Правил пожежної безпеки» у складі: голова комісії: начальник цеху Півень С.В.. члени комісії: 
інженер з охорони праці Самчук П.О.. представник трудового колективу Руденко С.М.

Розпорядженням від 27.06.2018р. № 151 затверджений склад комісії для перевірки знань з 
питань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» у складі: голова комісії: начальник дільниці 
Клінацький Б.II., члени комісії: інженер з охорони праці Самчук Н.О., представник трудового 
колективу Руденко С.М.

Всі види робіт на підприємстві виконуються з оформленням нарядів у відповідності до 
«Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт» (переглянутого та затвердженого 
наказом генерального директора ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» від 01.10.2016 №2), роботи 
підвищеної небезпеки на підприємстві виконуються з оформленням нарядів-допусків у 
відповідності до «Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною 
небезпекою» (переглянутого та затвердженого наказом генерального директора ТОВ 
«ДОІ IIІРОМТРАІІС» від 01.10.2016 № 1V

Наказом від 03.07.2018р. №194 - начальник цеху з обслуговування об'єктів ПАТ «ДМК» 
Півень С.В., який атестований у встановленому ПОРЯДКУ: з загального курсу з охорони праці, 
протокол ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» від 12.06.2018р. №18-133:



«Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті» (ІІГ1АОП 0.00 - 1.15-07), протокол 
ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» від 12.06.2017р. №17-106, «Правил будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» ПІПАОП 0.00-1.59-87), протокол ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» від 13.06.2017р. №17-108. «Правилам ОГІ під час 
роботи з інструментом та пристроями». «Правилам охорони праці на автомобільному транспорті» 
(НІІАОГІ 0.00-1.62-12), «Правилам охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
(1ІПА011 0.00-1.75-15), «Правилам охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, піднімальних пристроїв і відповідного обладнання». «Правилам будови і безпечної 
експлуатації навантажувачів» (НПАОІІ 0.00-1.22-08). протокол ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» від 
14.06.2018р. №2; ПБЕЕС та ПТЕЕС (до 1000 В група 111) протокол ТОВ «ДОНГІРОМТРАНС» від 
25.06.2018р. №27; Правилам пожежної безпеки, протокол ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» від 
15.06.2018р. №3. призначений відповідальною особою за виконання вимог законодавчих актів 
України, а саме - згідно п.1 вказаного наказу - за безпечну експлуатацію та технічно справний стан 
фронтального навантажувача, безпеку руху підлеглим персоналом та своєчасного проходження 
ними ме/іичних оглядів.

Перелік робіт підвищеної небезпеки по 'ГОВ «ДОНПРОМТРАНС» затверджений 
генеральним директором підприємства 04.01.2018р.

Наказом №130 від 16.05.2018р. затверджена та введена в дію на підприємстві інструкція з 
охорони праці, яка видається робітникам на руки під підпис у відповідності до професії та видів 
робіт, в тому числі при експлуатації технологічних транспортних засобів, що декларуються: № 
0010-18 - Для машиніста навантажувача колісного одноковшевого фронтального. Робітники 
підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони 
праці згідно НІ1АОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». Навчання та перевірка знань працівників проводиться 
відповідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці», яке розроблене та введено на підприємстві в дію наказом №12 від 01.10.2016р. 
При прийомі на роботу робітники інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні 
умови праці, проходять медичне обстеження згідно «Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007р. № 246. 
Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу здійснюється після 
проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів праці, а також 
проведення інструктажу на робочому місці, згідно «Положення про порядок проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці», яке розроблене та введено на підприємстві в дію 
наказом №12 від 01.10.2016р. Розпорядженням №186 від 17.07.2018р. за вказаним у декларації 
технологічним транспортним засобом закріплений машиніст, який мас відповідну кваліфікацію та 
пройшов перевірку знань з питань охорони праці і ІІПАОП. а саме Карпенко М.В. посвідчення 
тракториста - машиніста серія ГГ № 001727 видане Держсільгосінспекцією в Дніпропетровській 
обл. 01.12.2014р. (Правил пожежної безпеки, протокол перевірки знань з питань охорони праці 
ТОВ «ДОНІІРОМ'ГРАНС» № 13 від 06.07.2018р. ПБЕЕС Нгр.. протокол перевірки знань з питань 
охорони праці ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» №31 від 06.07.2018р. ППАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОІІ 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт». ІІПАОП 0.00-1.22-08 «Правилам будови і безпечної 
експлуатації навантажувачів», протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ 
«ДОНПРОМТРАНС» №12 від 06.07.2018р.)

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці згідно до вимог чинного 
законодавства: за інструкцією з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної 
небезпеки, які виконують під час трудової діяльності.

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на механізми, будівельні машини, 
обладнання, засоби виробництва, наглядні посібники та інформаційні стенди. Експлуатація 
вказаних у декларації технологічних транспортних засобів здійснюється працівниками ТОВ 
«ДОНПРОМТРАНС» відповідно проектно-технологічної документації та розроблених і 
погоджених з підприємствами замовниками проектів виконання робіт, технологічних карт. В тому 
числі при виконанні земляних робіт отримується дозвіл від організацій, комунікації яких 
розташовані в зоні робіт. Застосування землерийних машин, механізмів під час виконання 
земляних робіт здійснюється згідно вимог чинного законодавства______________________________ .

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спецодягом. снецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають 
відповідні захисні властивості. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до



встановлених термінів, випробування і перевірка придатності 313 з видачею актів, відповідно
діючих нормативно - правових документів. Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним 
світлофільтром, захисні каски, захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих 
електроустановках, діелектричні рукавички, діелектричні коврики, інвентарні підмості, 
риштування, драбини, зварювальне обладнання і таке інше - використовується за призначенням, у 
технічно справному стані та видаються працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо 
методів застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться запис у 
журналі або картці обліку, згідно діючих вимог нормативних актів з охорони праці та 
експлуатаційних документів виробника та діючого на підприємстві «Положення про забезпечення 
313 та спецодягом», яке введено на підприємстві в дію наказом від 18.06.2018р. №167, у якому в 
тому числі затверджена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що 
надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів__________________ .

засобів індивідуального захисту,

ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» забезпечено нормативно-правовою документацію: Закон
України «Про охорону праці». ІІПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки». 
НГІАОП 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». 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 
«Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що 
діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту». НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», НПАОП 45.2-7.02-12 ЛБІІ А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві». ІІПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правилам охорони праці на автомобільному транспорті», «Порядок проведення обов'язкового 
технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012р. № 137, що розповсюджується на 
роботи підвищеної небезпеки, які декларуються.

У ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» відведено та обладнано кабінет охорони праці оснащений: 
оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною 
і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідний для інструктажу, навчання та 
консультацій працівників з питань трудового законодавства і охорони праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
промислової безпеки, під час виконання робіт та експлуатації технологічних транспортних 
засобів, які декларуються / _ ________ /  І_____________________________________________ .

норм ^ГіТв|іо-^ і^^о і^а> гат^ і5У (к^ )/ ^ м іу {іо ї бази навчально-методичної о 'забезпечення)

Д.А. Смілий
(ін іц іал і і а прпвшце)

19 липня 2018 р. г

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 Лу. № ^   .

Примітки: 1. Ф ізична особа - п ідприєм ець своїм підписом надає згоду на обро б ку  персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог  П орядку видачі дозволів  на виконання робіт  п ідвищ еної небезпеки та на 
експлуатац ію  (застосування) машин, механізмів , устатковання п ідвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер обл іково ї картки платника податків  не зазначається  ф ізичним и особами, які через 
свої релігійні переконання в ідмовляються  від його прийняття та повідомили про це в ідповідному органу 
держ авно ї  податково ї служ би  і маю ть відмітку в паспорті.".


