
. Цвкітр надання адміністративних послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ . L
відповідності матеріально-технічної

” — — —  -  _ 2 0  D  І

вимогам законодавства з питань охорояи праці 2І)Т ^

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Початок»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50014. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг.вул. Січеславська, 40,________________
Місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 24223808.__________________ _____________________________________
код ЗГІДНО з ЄДРПОУ,

Шаповалов Володимир ІУІихайлович _________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

телефон 0676382533, електронна пошта mail@pochatok.dp.ua____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної осоЬи - 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:

Роботи виконуються згідно договорів підряду на території України ______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
група «Оберіг», договір № 3002 від 28.02.2019, строк дії 1 рік_____ ________________

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, Шаповалов Володимир Михайлович ___________________
(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 під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки: Зберігання балонів із стисненим, зрідженим 
газом (зріджений вуглеводневий газ пропан -  бутан), (кисень стиснений технічний), 
(ацетилен розчинений технічний), (двоокис вуглецю)______________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби: Пересувний повітряний гвинтовий компресор
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

на базі одновісного пересувного візка PD51, 2007р.в.. Чехія, зареєстровано 
Головним Управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, присвоєно 
номерний знак 07438АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ №003696: Автонавантажувач 
БВ-2733.33.6.1983р.в., СРСР. зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним Управлінням Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний 
знак Т2761ДН. свідоцтво про реєстрацію №003319 ДП:Агрегат зварювальний 
пересувний на базі одновісного пересувного візка АДД-305 У1,1989р.в, СРСР, 
зареєстровано Головним Управлінням Держпраці у Дніпропетровській області.

mailto:mail@pochatok.dp.ua


присвоено номерний знак Т07437АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ №003695: 
Універсальний сЬронтальний навантажувач Locust 752,2008р. в, Чехія, зареєстровано 
Криворізьким гірничопромисловим територіальним Управлінням Держгірпромнагляду 
України, присвоєно номерний знак Т01084АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 
№100592: Екскаватор колісний Hitachi ZX210W,2007p. випуску, країна -  виробник 
Японія, зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
Управлінням Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний знак Т2266ДН, 
свідоцтво про реєстрацію № ДП 002973: Екскаватор одноковшовий Борекс-2101 на 
базі трактора колісного ЮМЗ-6АКМ.40,2007р.в, Україна, зареєстровано Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним Управлінням Держгірпромнагляду України, 
присвоєно номерний знак Т1595ДН, свідоцтво про реєстрацію №ДП 002716: 
Пересувна компресорна станція ПКСД-5,25Д на базі одновісного причіпного візка, 
2002P.B., Україна, зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
Управлінням Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний знак Т2757ДН, 
свідоцтво про реєстрацію №003315 ДП: Станція компресорна пересувна ПКСД- 
5.25ДМ на базі одновісного причіпного візка,2006р.в., Україна, зареєстровано 
Криворізьким гірничопромисловим територіальним Управлінням Держгірпромнагляду 
України, присвоєно номерний знак Т2762ДН, свідоцтво про реєстрацію №003320 ДП: 
Уніфікована компресорна станція УКС-400В-П4 на базі двовісного причіпа 2-ПН-4, 
1982р.в.. СРСР, зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
Управлінням Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний знак Т2759ДН, 
свідоцтво ПРО реєстрацію №003317 ДП: Станція компресорна пересувна ПКСД-5,25Д 
на базі одновісного причіпного візка, 2006р.в., Україна, зареєстровано Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним Управлінням Держгірпромнагляду України, 
присвоєно номерний знак Т2763ДН, свідоцтво про реєстрацію №003321 ДП: Станція 
компресорна пересувна ПКСД-5,25Д на базі одновісного причіпного візка, 2005р.в., 
Україна, зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
Управлінням Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний знак Т2758ДН, 
свідоцтво ПРО реєстрацію №003316 ДП; Причіп модель 810, 1979р.в., СРСР. 
зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим територіальним Управлінням 
Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний знак Т2781ДН, свідоцтво про 
реєстрацію №003342 ДП: Двовісний причіп марка 2ПІ-І-4. 1990р.в, Україна, 
зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим територіальним Управлінням 
Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний знак Т02664АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ №101744: Причіп ХІН 810, 1984р.в, СРСР, зареєстровано 
Криворізьким гірничопромисловим територіальним Управлінням Держгірпромнагляду 
України, присвоєно номерний знакТ2778ДН, свідоцтво про реєстрацію №003339 ДП:

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

Причіп 887Б, зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
Управлінням Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний знак Т2785ДН, 
свідоцтво ПРО реєстрацію №003346 ДП: Причіп модель 810000,1990р.в, СРСР, 
зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим територіальним Управлінням 
Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний знак Т2780ДН, свідоцтво про 
реєстрацію №003341 ДП: Причіп ХІН 810000,1996р.в., СРСР, зареєстровано 
Криворізьким гірничопромисловим територіальним Управлінням Держгірпромнагляду 
України, присвоєно номерний знакТ2779ДН, свідоцтво про реєстрацію №003340 ДП: 
Причіп ХІН 810A00.1987P.B.. СРСР. зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним Управлінням Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний знак 
Т2777ДН, свідоцтво про реєстрацію №003338 ДП: Причіп 887Б, зареєстровано 
Криворізьким гірничопромисловим територіальним Управлінням Держгірпромнагляду 
України, присвоєно номерний знак Т2784ДН, свідоцтво про реєстрацію №003345 ДП: 
Причіп 887В. 1992р.в., СРСР, зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним Управлінням Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний знак 
Т2782ДН, свідоцтво про реєстрацію №003343 ДП: Причіп ГКБ 817, 1982р.в., СРСР, 
зареєстровано Криворізьким гірничопромисловим територіальним Управлінням



Держгірпромнагляду України, присвоєно номерний знак Т2783ДН, свідоцтво про 
реєстрацію №003344 ДП ______________________ _____________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 25, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  23 __________

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

Кількість будівель І СПОРУД (приміщень): 1 адміністративна будівля (м. Кривий 
РІГ, вул. Січеславська, 40, свідоцтво про власність рег.№80 від 04.02.1990р..ФКВ 
міста): 1 будівля ремонтного цеху, 1 механічна майстерня, З склади матеріалів, 5 
боксів для автотранспорту, 1 склад зберігання балонів, 1 цех металоконструкцій, 1 
гараж.1 склад запчастин (м. Кривий Ріг, вул. Конституційна,5д, свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ №942940 від 21.03.2007, договір оренди 
земельної ділянки з Криворізькою міською радою від 01.07.2009) _______

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

Інші відомості: Шаповалов Володимир Михайлович, директор підприємства, 
пройщов навчання та перевірку знань у Приватному закладі «ЦПОН» з питань 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перщої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (посвідчення N20096 ТОВ 
«НКи «Граніт» від 29.01.2016р., витяг з протоколу комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл. №196 від 22.02.2019р.): з питань «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (посвідчення 
ПЗ «иПОН» №214-19-14. витяг з протоколу №214 від 01.03.2019р.): з питань 
«Правил безпеки систем газопостачання», «Типової інструкції з організації ведення 
газонебезпечних робіт» (посвідчення ПЗ «ЦПОі-і» №218-19-08, витяг з протоколу 
№218 від 01.03.2019р.): з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (посвідчення ПЗ «иПОІН» №200-19-01, витяг з протоколу №200 від 
22.02.2019р.): з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (посвідчення ПЗ «ЦПОН» 
№637-18-01. витяг з протоколу №637 від 15.06.2018р.): з питань «Правил о х о р о н и  

праці на автомобільному транспорті» (посвідчення ТОВ «НКЦ «Моноліт» №008880, 
в и т я г  з п р о т о к о л у  №9/108 від 28.09.2016р.): з питань «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» (посвідчення ТОВ «НКЦ «Моноліт» N°348, витяг 
з протоколу №1/17 від 11.01.2018р.): з питань «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (посвідчення ПЗ «ЦПОН» №195-19-15, присвоєно V 
групу з електробезпеки до та понад 1000В, витяг з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань №195/4.20-2019 від 22.02.2019р.): з питань «Правил о х о р о н и  праці 
під час експлуатації навантажувачів» (посвідчення ПЗ «ЦПОН» №373/1-19-01, витяг з 
п р о т о к о л у  №373/1/4.20-2019 від 12.04.2019р.).
_____ Петренко Сергій Іванович, головний інженер, пройщов навчання та перевірку
знань у Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» з питань 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (посвідчення №0097 ТОВ 
«НКи «Граніт» від 29.01.2016р., витяг з протоколу комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл. №196 від 22.02.2019р.): з питань «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (посвідчення 
ПЗ «ЦПОН» №214-19-15, витяг з протоколу №214 від 01.03.2019р.): з питань 
«Правил безпеки систем газопостачання», «Типової інструкції з організації ведення 
газонебезпечних робіт» (посвідчення ПЗ «ІЛПОІН» №218-19-09, витяг з протоколу 
№218 від 01.03.2019р.): з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (посвідчення ПЗ «ІЛПОІН» №200-19-02, витяг з протоколу №200 від

З



22.02.2019р.): з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (посвідчення ПЗ «ЦПОН» 
№637-18-02. витяг з протоколу №637 від 15.06.2018р.): з питань «Правил о х о р о н и  

праці на автомобільному транспорті» (посвідчення ТОВ «НКЦ «Моноліт» №008881. 
витяг з протоколу №9/108 від 28.09.2016р.): з питань «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» (посвідчення ТОВ «НКЦ «Моноліт» №349. витяг 
з протоколу №1/17 від 11.01.2018р.): з питань «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (посвідчення ПЗ «КПОН» №195-19-16, присвоєно IV 
групу з електробезпеки до та понад 1000В, витяг з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань N°195/4.20-2019 від 22.02.2019р.): з питань «Правил охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів» (посвідчення ПЗ «иПОН» №373/1-19-02. витяг з 
ПРОТОКОЛУ №373/1/4.20-2019 від 12.04.2019р.).
_____ Дмитрук Олександр Філімонович, механік, пройшов навчання та перевірку
знань з питань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» (посвідчення ПЗ «иПОН» №214-19-16, витяг з протоколу №214 від 
01.03.2019р.): з питань «Правил безпеки систем газопостачання». «Типової інструкції 
з організації ведення газонебезпечних робіт» (посвідчення ПЗ «ЦПОН» №235-19-01, 
витяг з протоколу №235 від 01.03.2019р.): з «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» (посвідчення ПЗ «ЦПОН» №200-19-04, витяг з 
протоколу №200 від 22.02.2019р.): з питань «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті» (посвідчення ПЗ «ЦПОН» №266-19-05, витяг з 
протоколу №266 від 15.03.2019р.): з питань «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» (посвідчення ТОВ «Початок» б/н, витяг з протоколу 
№10 від 19.04.2019р.).______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Наказом по підприємству № 61 ВІД 01 липня 2011 створено службу охорони 
праці, яка представлена в особі начальника відділу охорони праці Виноградова С.Б. 
та інженера з охорони праці Івчука В.В._______________________________________

наявністю служби охорони праці.

Наказом по підприємству № 71 від 20 квітня 2016 створено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці, у відповідності до вимог Типового положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань, а також формуються плани- 
графіки проведення навчання з питань охорони праці, під час прийняття на роботу та 
періодично працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в 
«Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці»._____________________

Інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Всі працівники мають відповідну кваліфікацію:
1) Павліченко Олександр Васильович, машиніст компресорної установки, 

пройшов навчання та перевірку знань за професією (свідоцтво про присвоєння 
робітничої кваліфікації 1217№ 00000393 від 22 червня 2007, видане КП «навчально- 
виробничий центр» ДОР), пройшов навчання та перевірку знань з питань «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском» (посвідчення 
ТОВ «Початок» б/н. витяг з протоколу №5 від 25.03.2019р.).

2) Наумчук Сергій Антонович, машиніст навантажувача, пройшов навчання та 
перевірку знань за професією (посвідчення тракториста - машиніста Серія АБ № 
108151 від 08 червня 2007, видане Широківським ДТН), з питань «Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті» (посвідчення ТОВ «Початок» б/н. витяг з 
протоколу №6 від 26.03.2019р.), з питань «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (посвідчення ТОВ «Початок» б/н, витяг з протоколу №7 
від 28.03.2019р.): з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (посвідчення ПЗ «ЦПОН» 
№637-18-02, витяг з протоколу №637 від 15.06.2018р.): з питань «Правил охорони



праці під час експлуатації навантажувачів» (посвідчення ТОВ «Початок» б/н. витяг з 
ПРОТОКОЛУ №10 від 19.04.2019р.).

3) Осіпчук Андрій Володимирович, електрогазозварювальник, пройшов 
навчання та перевірку знань за професією (диплом А № 901210 від 31 травня 1990. 
виданий СПТУ № 14) пройшов навчання та перевірку знань з питань «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (посвідчення 
ТОВ «Початок» б/н. витяг з протоколу №5 від 25.03.2019р.), з питань «Правил 
безпеки систем газопостачання». «Типової інструкції з організації ведення 
газонебезпечних робіт» (посвідчення ТОВ «Початок» б/н, витяг з протоколу N°8 від 
28.03.2019р.), з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (посвідчення ТОВ «Початок» б/н, витяг з протоколу №9 від 
28.03.2019р.), з питань «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (посвідчення ПЗ «иПОіН» №244-19-19, присвоєно І! групу з 
електробезпеки до 1000В, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань 
№244/4.20-2019 від 07.03.2019р.): з питань пожежної безпеки (посвідчення ТОВ 
«Хоре КР» №03092658 від 27.07.2018, витяг з протоколу №18 від 27.07.2018р.).

4) Мамай Роман Володимирович, машиніст екскаватора, пройшов навчання та 
перевірку знань за професією машиніст екскаватора (посвідчення № 00000316 від 20 
вересня 2002, видане ДП «Учбово-виробничий комбінат Кривбасбуд»), з питань 
«Правил ОХОРОНИ праці на автомобільному транспорті» (посвідчення ТОВ «Початок» 
б/н. витяг з протоколу №6 від 26.03.2019р.)___________________________________

5) Марченко Едуард Миколайович, водій автотранспортних засобів 
(посвідчення водія ВВТ120741, від 28.08.2013, видане YZ1AI ГУМВС України в 
Дніпропетровській області), з питань «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті» (посвідчення ТОВ «Початок» б/н, витяг з протоколу №6 від 26.03.2019р.).

_____ Наказами по підприємству № 017 від 12 лютого 2018, № 37 від 26 березня
2019, № 044 від 03 квітня 2019. № 045 від 08 квітня 2019 введено в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт._________________________________

_____ Наказами по підприємству №046 від 08 квітня 2019, №047 від 08 квітня 2019
призначено механіка Дмитрука Олександра Філімоновича, як відповідальну особу за 
зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом та відповідальним за безпечну 
експлуатацію та технічний стан технологічних транспортних засобів.

На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація на устаткування.
експлуатаційної документації

Технічне обслуговування та ремонт технологічних транспортних засобів 
виконується як власною ремонтною службою (дільниця №4), так і згідно договору на 
технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів з ФОП «Васильєв Іван 
Ігорович» від 11.07.2018, договору на надання послуг з ФОП «Конобєвський Юрій 
Сергійович» №003 від 01.01.2019, договору надання послуг технічного 
обслуговування та ремонту автотехніки з ФОП «Шведов О.А.» від 01.01.2019.

Поставка.технічне обслуговування та ремонт балонів із стисненим, зрідженим 
газом виконується згідно договору №2019-19114 від 26.02.2019р. з ТОВ 
«Дніпрорегіонгаз» та договору №02/19 від 02.01.2019р. з ТОВ «ІПФ «Ремтехгаз».

Місце зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом -  склад балонів, 
розташований на території промислової бази (дільниця №4).___________________

Стоянка технологічних транспортних засобів знаходиться на території 
промислової бази (дільниця №4) -  в боксах для автотранспорту та гаражі.

Працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту згідно з нормами видачі.______________________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони
нормативно-правової та матеріально-технічної бази



/г праці.
навчально-методичного забезпечення)

На підприємстві розроблено:

- програми вступного та первинного інструктажу з охорони праці:

- програми навчання посадових осіб з охорони праці:

- програми стажування наг Р об о*^^ ісц ях .
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Декларація зареєстрована у журналі 
територіальному органі Держпраці

обліку суб’єктів господарювання 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.".


