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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань 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;

на об’єктах замовників по території Дніпропетровської області, згідно укладених договорів______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування 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,

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:
Трактор Т-130 бульдозер марка ДЗ-110А-2, рік випуску 1990, СРСР. серія і номер свідоцтва про
реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного
засобу АЕ 006190 видано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл., присвоєно
державний номерний знак Т08505АЕ.______________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 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: 231, на яких існує ризик виникнення травм: 1.________________________
кількість робочих місць, у тому 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 відомості:
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 Дмитро Андрійович та технічний директор Галушка Ігор
Іванович пройшли навчання з загального курсу охорони праці та перевірку знань в комісії
ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (протокол від 25.06.2018 № 184/1-18):
заступник генерального директора з охорони праці Совенко Максим Сергійович пройшов
навчання з загального курсу охорони праці та перевірку знань в комісії ДП «Головний навчальнометодичний центр Держпраці». (протокол від 31.05.2018 № 184-18).___________________________
Начальник залізничного цеху з обслуговування об’єктів ПРАТ «ЦГЗК»
Бриковець Анатолій Васильович пройшов навчання з законів і нормативних актів з охорони праці.
техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій на виробництві, електро- та пожежної безпеки.

гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим, загальнообов’язкового
державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, та перевірку знань в комісії Державного підприємства «Криворізький експертнотехнічний центр Держпраці». (протокол від 09.09.2016 №140-16)._____________________________
Головний інженер залізничного цеху з обслуговування об’єктів ПРАТ «ЦГЗК»
Дмітрієв Олег Вікторович пройшов навчання та перевірку знань в комісії з законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки в ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» ДПАТ «Будівельна
компанія «УКРБУД» (протокол від 16.11.2016року №467).___________________________________
Головний механік залізничного цеху з обслуговування об’єктів ПРАТ «ЦГЗК»
Пижик Дмитро Вікторович пройшов навчання та перевірку знань в комісії з законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки в ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» ДПАТ «Будівельна
компанія «УКРБУД» (протокол від 16.11.2016року №467).___________________________________
Провідний інженер з охорони праці залізничного цеху з обслуговування об’єктів
ПРАТ «ЦГЗК» Адамова Лідія Андріївна пройшла навчання та перевірку знань в комісії з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «Навчально-курсовий комбінат
«Кривбасбуд» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» (протокол від 16.11.2016року №467)._____
Ревізор з безпеки руху залізничного цеху з обслуговування об’єктів ПРАТ «ЦГЗК»
Болгуновський Володимир Васильович пройшов навчання та перевірку знань в комісії з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «Навчально-курсовий комбінат
«Кривбасбуд» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» (протокол від 16.11.201 броку №467)._____
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

У відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві
функціонує служба охорони праці (наказ від 11.06.2018 року №157), керівником якої є заступник
генерального директора з охорони праці - 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 11.06.2018 року №157 «Положення про службу охорони праці в
ТОВ «ДОНПРОМТРАНС».________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці,

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 НПАОП 0.00-4.15-98._________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з 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 15.03.2018 року №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 І.І., голова
профспілкового комітету Коношко O.JI.____________________________________________________
Розпорядженням від 20.07.2018р. №542 затверджений склад комісії для перевірки знань з
питань охорони праці та відповідних нормативно-правових актів у працівників залізничному цеху
з обслуговування об’єктів ПРАТ «ЦГЗК» у складі: голова комісії: начальник цеху Бриковець A.B.;
заступник голови: головний інженер цеху Дмітрієв О.В.; члени комісії: головний механік цеху
Пижик Д.В., енергетик цеху Соловйов С.В., провідний інженер з охорони праці Адамова Л.А..
голова цехового комітету Ахмірова Н.М.___________________________________________________
Розпорядженням від 02.04.218р. №250 затверджений склад комісії для перевірки знань з

«Правил пожежної безпеки» у складі: голова комісії: головний інженер цеху Дмітрієв О.В.; члени
комісії: головний механік цеху Пижик Д.В.. енергетик цеху Соловйов С.В.. провідний інженер з
охорони праці Адамова JI.A., начальник дільниці Іванов В.Г.. начальник дільниці Тітенко Є.О.,
начальник дільниці Войтюк О.П.. начальник району кар’єрів Заворотній І.В.. голова цехового
комітету Ахмірова Н.М._____________________________________ ____________________________
Розпорядженням від 02.04.2018р. №247 затверджений склад комісії для перевірки знань з
питань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів» у складі: голова комісії: енергетик цеху
Соловйов С.В.; члени комісії: провідний інженер з охорони праці Адамова Л.А., начальник
дільниці СЦБ Войтюк О.П., голова цехового комітету Ахмірова Н.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 «ДОНПРОМТРАНС» від 01.10.2016 № П.______________________________________________
Наказом від 23.08.2018р. №262 - начальник залізничного цеху з обслуговування об’єктів
ПРАТ «ЦГЗК» Бриковець A.B.. який атестований у встановленому ПОРЯДКУ: з законів і
нормативних актів з охорони праці, техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій на виробництві,
електро-та пожежної безпеки, гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим,
загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань (протокол ДП «Криворізький експерно-технічний центр
Держпраці» від 09.09.2016 №140-16); «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол ДП «Криворізький експерно-технічний центр Держпраці» від
08.08.2014 №121-14); «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол Комунального підприємства «Навчально-виробничий центр»
Дніпропетровської обласної ради від 03.10.2015 №170); «Правил технічної експлуатації
залізничного транспорту промислових підприємств». «Інструкції з руху поїздів і маневрової
роботи на залізничному транспорті промислових підприємств». «Інструкції з сигналізації на
залізничному транспорті промислових підприємств» (протокол ДП «Криворізький експернотехнічний центр Держгірпромнагляду України» від 08.08.2011 №110/1-11); «Правил охорони
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». НПАОП 0.00-1.24-10
(протокол ДП «Криворізький експерно-технічний центр Держгірпромнагляду України» від
11.11.2011 №175-11); «Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та
електромереж на відкритих гірничих роботах». НПАОП 0.00-1.58-12. «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів». «Правил експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП 40.11.07-01 (протокол ДП «Криворізький експерно-технічний центр Держгірпромнагляду України» від
05.04.2013 №57-13; пожежно-технічного мінімуму (протокол Дніпропетровського обласного
спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства протипожежних робіт добровільного
пожежного товариства України від 31.05.2011 №3; перевірка знань ПБЕЕС та ПТЕЕС (до 1000 В
група IV) у ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» від 32.08.2018р.. призначений відповідальною особою за
виконання вимог законодавчих актів України, а саме - згідно п.1 вказаного у наказі - за безпечну
експлуатацію та технічно справний стан трактору Т-130 бульзера. безпеку руху підлеглим
персоналом та своєчасного проходження ними медичних оглядів._____________________________
Перелік робіт підвищеної небезпеки по ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» затверджений
генеральним директором підприємства 04.01.2018р.__________________________________________
Наказом від 01.11.2016р. №36 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: №
ОТ-0021-16 - для машиніста бульдозера. Робітники підприємства проходять навчання, перевірку
знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 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 від 24.04.2017р. №48/1. 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 від 24.04.2017р. №48/1.
Розпорядженням від 02.01.2018р. №12 за вказаним у декларації технологічним транспортним
засобом закріплений машиніст, який має відповідну кваліфікацію та пройшов перевірку знань з
питань охорони праці і НПАОП, а саме Щербак Володимир Іванович, посвідчення машиніста
бульдозера № 3936 видане відділом підготовки кадрів ВАТ «Північний ГЗК» (протокол від
20.06.2008 №27); перевірка знань ПБЕЕС та ПТЕЕС Пгр. ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» від
02.11.2017р.; протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» від
28.12.2017р. №70: НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»,
НПАОА 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робот з інструментом та пристроями»,
НПАОП 27.5-1.13-79 «Правила безопасности на железнодорожном транспорте предприятий
системи МЧМ СССР». НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом».____________________________________________________
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 законодавств._____________________________
експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям 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 нормативноправових 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», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»,
НПАОП 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 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки
праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 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 ЗО 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 pogir та експлуатації технологічних транспортних
засобів, які декларуються.
/ ______
/
н орм ати віго*ідаі^ої> а^атеі^тьн оугехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

Д.А. Смілий
(ініціали та прізвище)

Оо

вересня
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
/ 20 ^7р. №
/У ______ .
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.".

