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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

«ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ТРАНССТРОЙІНВЕСТ», скорочене найменування: ТОВ «ІГ
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

«ТРАНССТРОЙІНВЕСТ»; адреса юридична та поштова: вул. Космонавта Волкова, буд. 6К,
телефаксу, адреса електронної пошти; 

м. Дніпро, 49112, Україна; СДРПОУ 35201169; директор Головко Сергій Миколайович;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

тел./факс: (056) 7 3 2 -  1 3 -  62; E-mail: tra n sstro iin v est@ g m a il.co m
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

технологічні транспортні засоби експлуатуються згідно з договорами підряду 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 Згідно додатку 1 до порядку та

(найменування страхової компанії, 
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
кабінету міністрів №1788 відіб.08.2002 року на ТОВ «ІГ «ТРАНССТРОЙІНВЕСТ» страхування не 
проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився________
(дата проведення аудиту)

Я. Головко Сергій 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:

- технологічні транспортні засоби (п.5 додатку 7 Порядку), а саме:__________________________
(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,

№
п/п

Тип технологічного 
транспортного засобу (марка), номер 

ідентифікаційний, номер двигуна
Державний номерний знак, серія і № свідоцтва 

про реєстрацію, ким видане
Рік

виготов
лення

Країна
виробник

1. Екскаватор гусеничний Уоіуо ЕС290 
Ж С ; ЕС29(МЬСС03476; 21415450

Т 02979 АЕ; АЕ 001312; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 2001 Швеція

mailto:transstroiinvest@gmail.com


2. Екскаватор гусеничний Volvo EC 240 
LC; EC240LCC03086; 21370254

Т 02980 АЕ; АЕ 001313; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 1999 Швеція

3. Екскаватор гусеничний Volvo EC 
240LC; EC240LCC03739; 21444099

Т 06038 АЕ; АЕ 002695; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 2006 Швеція

4. Екскаватор гусеничний JCB JS220LC; 
JCBJS220L8611148; 421323

Т 05051 АЕ; АЕ 002192; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 2008 Велико

британія
5. Екскаватор гусеничний 

CATERPILLAR 325 BLN; 
CAT0325BT8FN01814; 4TF73993

28117 АЕ; АС 111611; ІДТН Дніпропет
ровської ОДА у Дніпропетровському р-ні 2001 США

6. Екскаватор колісний CATERPILLAR 
М312; 6TL00908; 7BJ11124

Т 02978 АЕ; АЕ 001311; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 2000 США

7. Екскаватор-навантажувач колісний 
CATERPILLAR 42 8G; 2CR00929; 
5НК44155

Т 00314 АЕ; АЕ 000118; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 1999 США

8. Екскаватор гусеничний 
CATERPILLAR 320С; 
CAT03208BT7IR03612; 4TF74942

Т 06182 АЕ; АЕ 002842; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 2006 США

9. Екскаватор гусеничний Volvo EC 240 
BLC; EC240BLCV10186; 00660272

24392 АЕ; АС 110936; ІДТН Дніпропет
ровської ОДА у Дніпропетровському р-ні 2000 Швеція

10. Екскаватор гусеничний 
CATERPILLAR 320С; 
CAT032BV7JR03309; LTF70572

27241 АЕ; АС 110934; ІДТН Дніпропет
ровської ОДА у Дніпропетровському р-ні 2001 США

11. Бульдозер CATERPILLAR D6M LGP; 
4JN02019; 4TF60942

24273 АЕ; АС 053482; ІДТН Дніпропет
ровської ОДА у Дніпропетровському р-ні 2000 США

12. Бульдозер CATERPILLAR D6M LPG; 
5NR00259; 1CK12444

29221 АЕ; АС 181204; ІДТН Дніпропет
ровської ОДА у Дніпропетровському р-ні 1997 США

13. Навантажувач фронтальний HITACHI 
ZW250; RYU4GC00L00005153; 
516106

Т 05161 АЕ; АЕ 002316; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 2006 Японія

14. Навантажувач фронтальний HITACHI 
ZW250; RYU4GC00H00005123; 
6НК535960

Т 05976 АЕ; АЕ 002631; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 2006 Японія

15. Навантажувач фронтальний HITACHI 
ZW250; RYU4GC00T00008124;
521565

Т 06061 АЕ; АЕ 002718; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 2007 Японія

16. Навантажувач фронтальний О&К 
L35 В; 298317; 00417114

Т 1948 ДН; ТДН 1948; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 2000 Німеччина

17. Навантажувач фронтальний 
CATERPILLAR 962G II; 
CAT0962GCBAB00677; ВМА22923

Т 04870 АЕ; АЕ 002008; ТУ Держгірпром- 
нагляду по Дніпропетровській області 2005 США

18. Навантажувач фронтальний 
HANOMAG 70Е; 376020685; 16646

20926 АЕ; АБ 658481; ІДТН Дніпропет
ровської ОДА у Дніпропетровському р-ні 1993 Німеччина

19. Навантажувач фронтальний NEW 
HOLLAND W190B; N5B420101; 
09-05462

13268 АТ; ІС 003506; ДІСГ в Івано- 
Франківській обл. 2005 Італія

20. Бульдозер CATERPILLAR D5H; 
1DD00903; 12Z34559

Т 07822 АЕ; АЕ 004981; ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 1989 США

21. Екскаватор гусеничний JCB 220LC; 
JCB J S22CL717015 89; 1701589

Т 07821 АЕ; АЕ 004980; ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 2007 Велико

британія

22. Екскаватор гусеничний 
CATERPILLAR 325В LN; 8FN00642; 
4TF45603

Т 07824 АЕ; АЕ 004983; ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 1998 Японія

23. Навантажувач фронтальний NEW 
HOLLAND W271;
ZEF00W27100870473; 35120789

Т 08197 АЕ; АЕ 005716; ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 2005 Італія

24. Навантажувач фронтальний NEW 
HOLLAND W271;
ZEF00W27100870477; 35121428

Т 08240 АЕ; АЕ 005817; ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 2005 Італія



25. Екскаватор гусеничний Hyundai 
ROBEX250LC-7; N70110596; 
26380415

Т 08495 АЕ; АЕ 006180; ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 2006 Корея

26. Екскаватор гусеничний JCB JS330LC; 
SLPJS1025T0713322; 508943

Т 08702 АЕ; АЕ 006502; ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 2005 Велико

британія
27. Екскаватор CASE POCLASN 888 Р; 

CGG0005832; б/н
Т 08703 АЕ; АЕ 006503; ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 1990 Франція

28. Самоскид Volvo А25 6*6; 5350*5458; 
30279

Т 08704 АЕ; АЕ 006504; ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 1991 Швеція

29. Автосамоскид БЕЛАЗ-7522; 2380; 
№ б/н

Т 08539 АЕ; АЕ 006228; ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 1990 Білорусь

Технологічним транспортним засобам перед державною реєстрацією та щорічно в процесі 
експлуатації проводиться технічний огляд (7ІП «Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпраці»).
Кількість робочих місць: 16, із них 8. на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
Виробничі будівлі (споруди), цехи, санітарно-побутові приміщення на території ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат», де виконуються роботи ТОВ «ІГ «ТРАНССТРОИІНВЕСТ» відповідно до 

(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
договорів.

Інші відомості Директор Головко Сергій Миколайович пройшов начання у ТОВ «Учбово- 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства 

курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань з питань охорони праці у Головному управлінні 
з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про 

Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 08.09.2016р. № 140). навчання і 
проведення навчання та нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
перевірку знань у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Законодавства про охорону праці», «Правил пожежної безпеки» (р.7.8) 4 група з 
електробезпеки (витяг з протоколу від 28.08.2017р. № 304), «Правил пожежної безпеки в Україні», 
Кодекс цивільного захисту (витяг з протоколу від 23.08.2017р. № 301). «Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві» ЛБН А.3.2-2-2009 (витяг з протоколу від 04.05.2017р. № 132), «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 (витяг з протоколу 
від 03.10.2017р. № 355), навчання і перевірку знань у ТОВ «УКК «ДНІПРОБУД» «Правил безпеки 
при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 (витяг з 
протоколу від 18.10.2017р. № 1094).

Наказом від 10.01.2018р. № 04-РП призначені відповідальні за безпечне проведення робіт 
автотранспортними та технологічними транспортними засобами начальники дільниць Кучеренко 
Євген Валерійович, Єрмоленко Андрій Анатолійович, Кирпа Володимир Пантелеймонович, Алієв 
Олександр Разимович, начальник відділу транспорту Єрін Микола Васильович, майстер дільниці 
Головко Владислав Олександрович; призначені відповідальними за зберігання та технічний стан 
автотранспортних і технологічних транспортних засобів механіки Какуша Сергій Ігорович, Таран 
Андрій Володимирович, начальник дільниці Кирпа Володимир Пантелеймонович, майстер дільниці 
Головко Владислав Олександрович.

Кучеренко Євген Валерійович -  начальник дільниці, пройшов навчання і перевірку знань у 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» із загального курсу «Охорона праці» (витяг з 
протоколу від 10.08.2016р. № 235). «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01, 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Законодавства про охорону праці», 
«Правил пожежної безпеки» (р.7,8) 4 група з електробезпеки (витяг з протоколу від 23.08.2016р. 
№ 254), «Правил пожежної безпеки в Україні», Кодекс цивільного захисту (витяг з протоколу від 
04.08.2016р. № 226), «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 
(витяг з протоколу від 25.08.2016р. № 258), «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ДБН 
А.3.2-2-2009 (витяг з протоколу від 04.05.2017р. № 132).



Єрмоленко Андрій Анатолійович -  начальник дільниці, пройшов навчання і перевірку знань у
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» із загального курсу «Охорона праці» (витяг з 
протоколу від 29.08.2017р. № 306), «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01. 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Законодавства про охорону праці», 
«Правил пожежної безпеки» (р.7,8) 4 група з електробезпеки (витяг з протоколу від 28.08.2017р. 
№ 304), «Правил пожежної безпеки в Україні». Кодекс цивільного захисту (витяг з протоколу від 
23.08.2017р. № 301). «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ДБН А.3.2-2-2009 (витяг з 
протоколу від 19.08.2017р. № 293). навчання і перевірку знань у ТОВ «УКК «ДНІПРОБУД» «Правил 
безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 (витяг з 
протоколу від 18.10.2017р. № 1094).

Кирпа Володимир Пантелеймонович -  начальник дільниці, пройшов навчання і перевірку 
знань у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» із загального курсу «Охорона праці» (витяг 
з протоколу від 29.08.2017р. № 306). «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01. 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Законодавства про охорону праці», 
«Правил пожежної безпеки» (р.7,8) 4 група з електробезпеки (витяг з протоколу від 28.08.2017р. 
№ 304), «Правил пожежної безпеки в Україні». Кодекс цивільного захисту витяг з протоколу від 
23.08.2017р. № 301).

Алієв Олександр Разимович -  начальник дільниці, пройшов навчання і перевірку знань у 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» із загального курсу «Охорона праці» (витяг з 
протоколу від 09.10.2017р. № 364). «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01. 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Законодавства про охорону праці», 
«Правил пожежної безпеки» (р.7,8) 4 група з електробезпеки (витяг з протоколу від 05.10.2017р. 
№ 360), «Правил пожежної безпеки в Україні», Кодекс цивільного захисту (витяг з протоколу від 
12.10.2017р. № 372), «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13 (витяг з протоколу від 03.10.2017р. № 355), навчання і перевірку знань у ТОВ «УКК 
«ДНІПРОБУД» «Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом 
НПАОП 0.00-1.24-10 (витяг з протоколу від 18.10.2017р. № 1094).

Срін Микола Васильович -  начальник відділу транспорту, пройшов навчання і перевірку знань 
у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» із загального курсу «Охорона праці» (витяг з 
протоколу від 10.08.2016р. № 235). «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01. 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Законодавство про охорону праці», 
«Правил пожежної безпеки» (р.7,8) 4 група з електробезпеки (витяг з протоколу від 23.08.2016р. 
№ 254), «Правил пожежної безпеки в Україні», Кодекс цивільного захисту (витяг з протоколу від 
04.08.2016р. № 226). «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 
(витяг з протоколу від 25.08.2016р. № 258). «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ДБН 
А.3.2-2-2009 (витяг з протоколу від 04.05.2017р. № 132), «Правил безпеки систем газопостачання» 
НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В. 2.5-20-2001 (витяг з протоколу від 05.08.2016р. № 230).

Головко Владислав Олександрович -  майстер дільниці, пройшов навчання і перевірку знань у 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» із загального курсу «Охорона праці» (витяг з 
протоколу від 10.08.2016р. № 235), «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01, 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Законодавства про охорону праці», 
«Правил пожежної безпеки» (р.7.8) 4 група з електробезпеки (витяг з протоколу від 23.08.2016р. 
№ 254), «Правил пожежної безпеки в Україні», Кодекс цивільного захисту (витяг з протоколу від 
04.08.2016р. № 226), «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 
(витяг з протоколу від 25.08.2016р. № 258), «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ДБН 
А.3.2-2-2009 (витяг з протоколу від 04.05.2017р. № 132), «Правил безпеки систем газопостачання» 
НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В. 2.5-20-2001 (витяг з п р о т о к о л у  в ід  05.08.2016р. № 230).

Какуша Сергій Ігорович -  механік, пройшов навчання і перевірку знань у ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» із загального курсу «Охорона праці» (витяг з протоколу від
10.08.2016р. № 235), «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-



1.21-98, «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01. «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів». «Законодавства про охорону праці». «Правил пожежної 
безпеки» (р.7.8) 4 група з електробезпеки (витяг з протоколу від 23.08.2016р. № 254). «Правил 
пожежної безпеки в Україні». Кодекс цивільного захисту (витяг з протоколу від 04.08.2016р. № 226). 
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 (витяг з протоколу від 
25.08.2016р. № 258). «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ЯБН А.3.2-2-2009 (витяг з 
протоколу від 04.05.2017р. № 132). «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. 
ДБН В. 2.5-20-2001 (витяг з протоколу від 05.08.2016р. № 230).

Таран Андрій Володимирович -  механік, пройшов навчання і перевірку знань у ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» із загального курсу «Охорона праці» (витяг з протоколу від 
29.08.2017р. № 306). «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1- 
1.21-98. «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01. «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Законодавства про охорону праці». «Правил пожежної 
безпеки» (р.7.8) 4 група з електробезпеки (витяг з протоколу від 28.08.2017р. № 304). «Правил 
пожежної безпеки в Україні». Кодекс цивільного захисту (витяг з протоколу від 23.08.2017р. № 301). 
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 (витяг з протоколу від 
10.08.2017р . № 278).

Наказом по підприємству від 03.01.2018p № 01 -ОП створена служба з охорони праці на 
підприємстві. Очолює службу начальник відділу охорони праці Прокопчук Ольга Олександрівна 
пройшла начання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань з питань 
охорони праці у Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
від 08.09.2016р. № 140). навчання і перевірку знань у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01. «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Законодавства про охорону праці». «Правил пожежної 
безпеки» (р.7.8) 4 група з електробезпеки (витяг з протоколу від 23.08.2016р. № 254). «Правил 
пожежної безпеки в Україні». Кодекс цивільного захисту (витяг з протоколу від 04.08.2016р. № 226). 
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 (витяг з протоколу від 
25.08.2016р. № 258). «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ДБН А.3.2-2-2009 (витяг з 
протоколу від 04.05.2017р. № 132). «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. 
ДБН В. 2.5-20-2001 (витяг з протоколу від 05.08.2016р. № 230). «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 (витяг з протоколу від 03.10.2017р. 
№ 355). навчання і перевірку знань у ТОВ «УКК «ДНІПРОБУД» «Правил безпеки при розробці 
родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 (витяг з протоколу від 
18.10.2017р. № 1094).

Робота служби з охорони праці проводиться відповідно до «Положення про службу охорони 
праці», затвердженого та введеного в дію наказом від 05.01.2018 року № 02-РП та планами робіт, які 
затверджується керівником підприємства.

На підприємстві створені постійно діючі комісії для перевірки знань працівників з питань 
охорони праці, склад яких затверджено наказом від 25.01.2018 року № 12-ОП. Ведуться протоколи 
комісії з перевірки знань.

Інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємства 
проводяться у відповідності до вимог Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці працівників підприємства, яке затверджено наказом від 26.01.2018 року 
№ 13-ОП.

Наказом від 07.02.2018 року № 18-ОП затверджено Перелік інструкцій з охорони праці діючих 
на підприємстві, наказом від 02.03.2018 року № 19-ОП затверджено та введено в дію інструкції з 
охорони праці на підприємстві, в тому числі: Інструкція з охорони праці № 12 під час виконання 
робіт бульдозером, Інструкція з охорони праці № 13 під час виконання робіт екскаватором. 
Інструкція з охорони праці № 14 під час виконання робіт навантажувачем. Інструкція з охорони праці 
№ 7 для водія вантажного автомобіля. Інструкція з охорони праці № 11 під час виконання робіт на 
поливальній машині. Інструкція з охорони праці № 10 під час проведення вантажно- 
розвантажувальних робіт Інструкція з охорони праці № 15 для слюсаря з ремонту автомобілів. 
Інструкція з охорони праці № 16 для слюсаря по ремонту дорожньо-будівельних машин тощо.

Організація і проведення робіт з питань охорони праці проводиться віттовіттно гто:



- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про нарядну систему;
- Положення про організацію й порядок проведення внутрішнього аудиту охорони праці

тощо.
Працівники мають відповідну кваліфікацію.
Всі працюючі на підприємстві забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

інтими засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих вимог.
В теплу, суху пору року, для зниження пилоутворення на автошляхах, проводиться постійне 

зволоження водою за допомогою поливальної автомашини на базі автомобіля КрАЗ-6510.
На підприємстві налагоджено питний режим, всі дільниці забезпечені питною водою.
Розроблені та затверджені плани та програми проведення навчання з питань охорони праці, 

тести з перевірки знань.
Підпрнєммтво забезпечено нормативно-правовою документацією.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

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.

С.М. Головко 
(ініціали та прізвище)

органі Держпраці 2Ск^р. №

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.


