
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
___________________ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ОГНЕУПОРНА КОМПАНІЯ»,_____________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське,______
________________________________вулиця 8 березня, будинок 23______________________________

місцезнаходження,
______________________________________ 39583785__________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_________________________ Директор Терентьєв Володимир Володимирович__________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника,
___________________ тел. (056)404-05-91, e-mail: sokkorp@ukr.net_____________________________

номер телефону, 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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
____________ Технологічні транспортні засоби експлуатуються на території України___________

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 відсутній_________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 06 березня 2020 року_______

(дата проведення аудиту)
_________________________ Я, Терентьєв Володимир 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, устатковання 
підвищеної небезпеки, а саме:_______________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби, а саме: автонавантажувач моделі 4014, рік виготовлення 1990 ,
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

країна виробник -  СРСР, ідентифікаційний № 11563, двигун № 5204*037532*90, державний 
номерний знак Т 09678 АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 007729, видане Головним управлінням 
Держпра.ііі у Дніпропетровській області_____________________________________________________

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 -  5, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик________________
виникнення травм -  1._____________________________________________________________________

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

Кількість об’єктів і споруд -  об’єкти замовника; місце стоянки автонавантажувача: нежитлове 
приміщення, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця 
Криворіжсталі, будинок 21 (договір оренди нежитлових приміщень від 02.02.2015 № 57,
укладений з ТОВ «ІКАР-КР»).___________________________________________________

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

mailto:sokkorp@ukr.net


Інші відомості: Директор ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ОГНЕУПОРНА КОМПАНІЯ»
Терентьєв В.В. пройшов навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.06.2019 № 6/133).____________

Заступник директора з охорони праці Левін Л.С. пройшов навчання з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 31.07.2019 № 7/190).___________________________________________________________________

Механік підприємства Великодний І.В. пройшов навчання з законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 04.12.2019 № 12/22).___________________________________________________________________

Директор Терентьєв В.В. (ІІ група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до 1000 В) пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 12.06.2019 № 6/33)._____________________________

Заступник директора з охорони праці Левін Л.С. (IV група з електробезпеки, допущений до 
роботи в електроустановках напругою до 1000 В) пройшов навчання з НПАОП 40.1 -1.21-98 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.07.2019 № 7/97)._____________

Механік підприємства Великодний І.В. (II група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до 1000 В) пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 27.11.2019 № 11/135).___________________________

Директор Терентьєв В.В., заступник директора з охорони праці Левін Л.С., механік 
підприємства Великодний І.В. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 11.12.2019 № 12/36-1).____________________________

Директор Терентьєв В.В., заступник директора з охорони праці Левін Л.С., механік 
підприємства Великодний І.В. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 11.12.2019 № 12/36).______________________________

Головний інженер Сердюк В.М., заступник директора з охорони праці Левін Л.С., механік 
підприємства Великодний І.В. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці 
на автомобільному транспорті в ТОВ «НКЦ «Граніт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 01.07.2020 № 50)._________________________________________________

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці під 
час експлуатації навантажувача, відповідно до наказу від 25 листопада 2019 року 
№ 78 призначено механіка підприємства Великоднього І.В.__________________________________

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

На підприємстві створена і функціонує служба охорони праці, функції якої виконує 
заступник директора з охорони праці Левін Л.С. (наказ про створення служби охорони праці від



23.06.2016 № 47), який у встановленому порядку пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці.____________________________________________________________________________

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ОГНЕУПОРНА КОМПАНІЯ» функціонує Система управління охороною праці (СУОП), 
затверджена наказом від 26 січня 2016 р. № 12.______________________________________________

На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена комісія з перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці (наказ про створення комісії з перевірки 
знань працівників з питань охорони праці від 06 січня 2020р. № 4). Голова комісії: директор 
Терентьєв В.В.; члени комісії: заступник директора з охорони праці Левін Л.С., механік 
підприємства Великодний І.В.______________________________________________________________

Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці 
ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ОГНЕУПОРНА КОМПАНІЯ» навчені і пройшли перевірку знань з
нормативних актів з охорони праці в учбових закладах.______________________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ОГНЕУПОРНА КОМПАНІЯ» розроблені та затверджені нормативні акти про охорону праці, а 
саме:_____________________________________________________________________________________
-  Положення про службу охорони праці;____________________________________________________
-  Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;______
-  Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту;__________________________________________________
-  Положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки, на які видається наряд-допуск; 
-Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
______ Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємства проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці та Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. 
Працівники проходять перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в 
комісії ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ОГНЕУПОРНА КОМПАНІЯ» з перевірки знань з питань
охорони праці.____________________________________________________________________________
______ Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, затверджені та введені 
в дію наказом від 25 жовтня 2018 року № 26 інструкції з охорони праці за професіями та по видам 
робіт, в тому числі інструкція з охорони праці ОТ.21.17 для водія навантажувача, затверджена 
26.09.2017._______________________________________________________________________________

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 на. підприємстві ведуться журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці та журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці. Згідно з вимогами 
довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336, 
на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції керівників і фахівців.___________

Організовано проведення інструктажів та стажування працівників підприємства. На 
підприємстві згідно з п. 6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці та Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці. Затверджено програму вступного інструктажу та перелік питань первинного
інструктажу.______________________________________________________________________________
______ Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджений на підприємстві 27.01.2016.
Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устатковання 
здійснюється навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом, який відповідно до своїх 
посадових зобов’язань здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією 
технологічного устатковання. Роботи підвищеної небезпеки проводяться за наряд-допуском
відповідно вимог НПАОП 27.0-4.03-19._____________________________________________________
______ Водій навантажувача Макар В.В. пройшов навчання за професією «водій навантажувача» в
ТОВ «НКЦ «Моноліт» (свідоцтво № 15296 від 28 листопада 2019р., посвідчення про право 
виконання робіт з підвищеною небезпекою № 15297 від 28 листопада 2019р.). Навчання та



перевірку знань з питань охорони праці водій навантажувача пройшов в ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони парці від 04.12.2019 № 12/23). 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та_інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація на автонавантажувач 
моделі 4014. Автонавантажувач знаходиться в технічно справному стані, про що свідчить акт 
державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 03 березня 2020р., 
виданий ДП «КРИВОРІЗЬКИМ ЕТЦ». У зв’язку із закінчення граничного строку експлуатації 
автонавантажувачу ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» проведено експертне обстеження та видано 
висновок експертизи від 02 березня 2020р. № 31223828-09-09-0018.20. Позачерговий технічний 
огляд автонавантажувача проведено ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» 03 березня 2020р.____________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці та у відповідності наказу по підприємству від 17.04.2019 № 8-ОП, забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, а 
саме: водій навантажувача забезпечений: комбінезон, берет, черевики, рукавички, жилет, каска 
захисна з підшоломником, на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка утеплена, штани
утеплені, напівчоботи, шапка, рукавички.___________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Відповідно до пп. 4.2 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ОГНЕУПОРНА КОМПАНІЯ» забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями, 
розташованими на об’єктах підприємств-замовників згідно з умовами укладених договорів
підряду.__________________________________________________________________________________
______ ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ОГНЕУПОРНА КОМПАНІЯ» забезпечене законодавчими та
іншими нормативно-правовими актами з охорони праці для виконання робіт підвищеної 
небезпеки. Підприємство має комплект НПАОП відповідно до заявлених видів робіт, в тому числі:

- Закон України Про охорону праці;______________________________________________________
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт пілвиїненої небезпеки та на експлуатацію______

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011р. № 1107;____________________________________

- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;____________________________
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці;_____________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;_______________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;________________
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 

працівників;______________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці;____________________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;________
- НПАОП 27.0-4.03-19 Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт 

підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних 
комбінатах;_______________________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;
- НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів.__________

Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, на 
підприємстві наказом від 14 січня 2019 року № 19 організовано проведення медичних оглядів. Всі 
працівники підприємства, пройшли обов’язковий профілактичний медичний огляд.____________



На підприємстві затверджені та впроваджуються організаційно-технічні заходи з охорони 
праці на 2020 рік. Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками, 
плакатами, інструкціями з охорони праці, тощо._______________________________________________

^^\№ 0(нощ атнвно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
 ̂ Су

/ Т О В А Р И С Т В О '4 
З  О Б М ІІЖ В Ю Ю  

4 '  В1ДПОВ1ДАЛЫ1ЮТК

В .В. Терентьєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ 5  ЛО,

^________ ■

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.”.


