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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО___________

_______________________________ «ВОСХОД»________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50095. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 5В
місцезнаходження,

_________________________ кодЄДРПОУ 13464132____________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________ керівник -  директор Павлушин Олександр Григорович
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_______ тел./факс (056) 404-03-30. pe.yoshod@gmail.com
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;

Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі 119. 120, 121, дільниця
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

№1, 2 з переробки шлакових відвалів__________________________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди;
Згідно з додатком 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відпо-

(пайменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

відальності перед третіми особами, згідно з постановою кабінету міністрів № 1788 
від 16.08.2002 року на ПП "ВОСХОД" страхування не проводиться, тому що воно 
не є об’єктом підвишеної небезпеки.__________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Павлушин Олександр Григорович_____________________________________
(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;
______ експлуатація технологічних транспортних засобів (п. 5 Додатку 7 Порядку).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

а саме;______________________________________________________________________
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

_____ - Екскаватор одноківшовий універсальний канатний Е-652. заводський №
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

1643. рік виготовлення -  1989, країна виробник -  СРСР. свідоцтво про реєстрацію
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

№ 003597 ДП, видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
управлінням Дсржгірпромнагляду України 25.11.2009. Державний номерний знак Т 
9408 ДП:____________________________________________________________________

mailto:pe.yoshod@gmail.com


_____ - самоскид БелАЗ 7523., заводський № 7997. рік виготовлення -  1989., країна
виробник -  CPCR свідоцтво про реєстрацію № ДП 2867. видане ДП Криворізький 
ЕТЦ Держнаглядохоронпраці України 29.07.2003. Державний номерний знак Т
7210 ДП;____________________________________________________________________
_____ - самоскид БелАЗ 75485. заводський № б/н, рік виготовлення -  1990. країна
виробник -  СРСР. свідоцтво про реєстрацію № ДП 2343. видане ДП Криворізький 
ЕТЦ Держнаглядохоронпраці України 29.07.2003. Державний номерний знак Т
5943 ДП;____________________________________________________________________
_____ - самоскид БелАЗ 75405. заводський № Р 0019138. рік виготовлення -  1989.
країна виробник -  СРСР. свідоцтво про реєстрацію № ДП 3513. видане ДП 
Криворізький ЕТЦ Держнаглядохоронпраці України 10.09.2004. Державний
номерний знак Т 8456 ДП____________________________________________________
_____ - трактор Т-130МГ-1- бульдозер ДЗ-109. заводський № б/н. рік виготовлення
-  1987. країна виробник -  СРСР. свідоцтво про реєстрацію № ДП 3132. видане ДП 
Криворізький ЕТЦ Держнаглядохоронпраці України 11.08.2003. Державний 
номерний знак Т 7575 ДП;___________________________________________________

12 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм -  5_____
кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель І споруд: 1 адміністративна споруда за адресою: м. Кривий Ріг.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

вул. Цимлянська. 5В; виробничих об’єктів: З - з а  адресами м. Кривий Ріг, вул.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Криворіжсталі 119. 120. 121__________________________________________________

ІНШІ відомості: директор Павлушин Олександр Григорович, заст. директора з 
охорони праці Афанасенко Анатолій Петрович, пройшли навчання загального курсу 
з питань охорони праці в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", та перевірку 
знань у комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області 
ПРОТОКОЛ № 631 від 28.07.2017р.. посвідчення №631-17-11. №631-17-12 від 
28.07.2017р.;

заст. директора з охорони праці Афанасенко А.П. (посвідчення № 00001844
від 16.11.2016р), начальник кар’єру Золотаревський М.П. (посвідчення № 00001845 
від 16.11.2016р). начальник дільниці Кривонос С.О. (посвідчення № 00001846 від 
16.11.2016р пройшли навчання в ДП УЧБОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ 
"КРИВБАСБУД" та перевірку знань у комісії головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з Правил охорони праці під час розробки родовиш 
корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 у комісії головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 459 від 
16.11.2016Р).________________________________________________________________

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

_____ Накази з охорони праці:________________________________________________
•  Наказом № 57 від 29.01.2009р. на підприємстві створена служба охорони праці.
яку очолює заступник директора з ОП Афанасенко А.П.
•  Наказом № 479 від 12.10.2018р. на підприємстві призначена комісія по перевірці
знань з НПАОП 0.00-1.24-10 у складі:_________________________________________

Голова комісії______- заст.директора з ОП Афанасенко А.П. ;_______________
Члени комісії:______- начальник кар’єру Золотаревський М.П.;______________

- начальник дільниці Кривонос С.О.;___________________



•  Наказ від 17.12.2018р. № 601 про призначення відповідальних за справний 
технічний стан та безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів 
Скорик Олександр Васильович (пройшов навчання в ДП УЧБОВО-ВИРОБНИЧИЙ 
КОМБІНАТ "КРИВБАСБУД" та перевірку знань у комісії головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з Правил охорони праці під час 
експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних 
засобів під час розробки родовищ рудних і нерудних копалин відкритим способом 
НПАОП 0.00-1.72-14 (протокол №138 від 28.03.2018р. посвідчення №00000884 від 
28.03.2018: навчання з «Загального курсу «Охорона праці» в ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії, яка створена на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протоколи від 28.06.2017 року № 631);________________________________________
•  Наказом від 26.12.2018 року № 621 призначено головного енергетика Лінніка 
М.М.. особою відповідальною за електрогосподарство підприємства, який має V 
групу з електробезпеки та допушений до роботи в електроустановках напругою до і 
више 1000 В (посвідчення від 26.10.2018 № 1167-18-05. протокол перевірки знань 
ННАОП 40.1-1.21-98 від 26.10.2018№ 1167/4.20-2018; посвідчення № 1167-18-06. 
протокол перевірки знань «Правил технічної експлуатації установок споживачів», 
навчання з «Загального курсу «Охорона праці» в ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи від 28.06.2017 року 
№63П;___________________________________________________________________________________
•  Наказом по підприємству від 30.12.2008р. № 2288 розроблено, затверджено та 
введено в дію "Положення про ПОРЯДОК проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці", формуються плани-графіки навчання;___________________
•  Наказом по підприємству від 22.01.2019р. № 31 за протипожежну безпеку 
підприємства інженера з ОП Куровця І.А. та по дільницях керівників підрозділів.

Працівники зайняті при експлуатації машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, навчені та мають відповідні посвідчення та свідоцтва:_____

Машиніст екскаватора Троценко ГІ. пройшов навчання по професії 
«Машиніст екскаватора» в відділі підготовки персоналу треста 
«КРИВБАСШАХТОПРОХОДКА» (свідоцтво від 23.06.1998 року № 53);_________
_____ • Водій Товкес В.Ю. пройшов навчання по професії «водій автомобіля БелАЗ -
7522. 7523. 7540. 7547. 7548. 7555» в УКК ВАТ «ЦГЗК» (посвідчення від 19.09.2006 
року № 0093);_______________________________________________________________
 • Водій Руденко А.А. пройшов навчання по професії «водій автомобіля БелАЗ
-  7522. 7523. 7540. 7547. 7548. 7555» в УКК ВАТ «ЦГЗК» (посвідчення від 
28.08.2006 року № 1382);____________________________________________________
 • Водій Борон А.1. пройшов навчання по професії «водій автомобіля БелАЗ —
7522. 7523. 7540. 7548» в УКК ВАТ «ЦГЗК» (посвідчення від 27.10.2003 р о к у  № 
00348)._____________________________________________________________________
 • Машиніст бульдозера Великий М.В. пройшов навчання по професії
«машиніст бульдозера 5-го розряду» в ОУКК комбінату «Укрважспецбуд» 
(посвідчення від 04.03.1987 року № 2504)._____________________________________

-  протоколом № 1178 від 30.11.2018р. засідання комісії по перевірці знань з питань 
охорони праці ПП "ВОСХОД" проведено перевірку знань з НПАОП 0.00-1.72-14. 
НПАОП 0.00-1.24-10 та інструкцій з ОП вищезазначеним працівникам.__________



_____ у  відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» наказом
№ 57 від 29.01.2009р. на підприємстві створена служба охорони праці, яку очолює
заступник директора з ОП Афанасенко А.П.___________________________________
_____ У відповідності до вимог ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та
НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві проводяться інструктажі з питань охорони 
праці та ведуться відповідні журнали реєстрації інструктажів з питань охорони
праці. _________________________________________________________________
_____ Наказом від 03.01.2019 № 4 на підприємстві переглянуті та затверджені
інструкції з ОП, в тому числі:_________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

- Інструкція № 1 з ОП. виробничої санітарії, гігієни праці та ПБ.___________
- Інструкція № 2 з ОП для машиністів драглайна з магнітною шайбою._____
- Інструкція № З з ОП для машиністів бульдозерів._______________________
- Інструкція № 4 з ОП під час експлуатації великовантажних автомобілів та 

інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних 
копалин відкритим способом._________________________________________________

- Інструкція № 7 з ОП для машиністів навантажувача._____________________
- Інструкція № 17 з ОП для слюсаря з ремонту автомобілів.
-  ІНСТРУКЦІЯ № 20 з ОП для слюсарів по ремонту обладнання і механізмів.
- Інструкція № 38 з ОП для електромонтерів по ремонту та експлуатації 

електрообладнання.____________ _____________________________________________
На підприємстві ведуться наступні журнали:_____________________________

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_________________
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;______________________
- видачі інструкцій з охорони праці;______________________________________
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів; ___________________________________________________
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.

_____ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на
машини, механізми, устаткованпя підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з 
експлуатації, акти технічних оглядів, графіки обслуговувань).___________________

експлуатаційної документації,

Працівники ПП «ВОСХОД» в повному обсязі забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-04.01-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», в тому числі:

засобів індивідуального захисту

_____ каска захисна -  10 шт.; окуляри захисні -  10 шт. та ін..___________________

_____ На підприємстві 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, 
необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань 
трудового законодавства і охорони праці.______________________________________



у  відповідності до вимог ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та 
«Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, працівники, зайняті на 
роботах підвищеної небезпеки, проходять попередній та періодичний медичний 
огляд. При прийомі працівників на роботу у ПП "ВОСХОД" проводиться під 
розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних 
і ттткіяливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі 
наслідки впливу шкідливих виробничих факторів. Структура підприємства, 
підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені в 
посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог 
законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт 
піявитттеної небезпеки. Товариство забезпечено нормативно-правовими актами з 
питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в 
Декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та 
навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. 
Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за
посадами та професіями._____________________________________________________
_____ Технологічні транспортні засоби щорічно проходять Державний технічний
огляд, відповідно до вимог Порядку проведення державного технічного огляду 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого 
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду від 27 січня 2010 року № 9. (Акти технічного огляду 08.11.2018 та
09.11.2018 видані ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці).________________________
_____ Ремонт та технічне обслуговування технологічних транспортних засобів
проводиться власною ремонтною службою підприємства (Дозвіл на виконання робіт
підвищеної небезпеки від 01.04.2016 № 0310.16.12).______________________
_____ На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого
реєстру ППАОП, а саме:_____________________________________________________

ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.__________
Пост КМУ №1107 від 26.10.2011р Порядок видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів
устатковання підвищеної небезпеки (зі змінами)._______________________________

ППАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті 
ППАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом

та пристроями______________________________________________________________
ППАОП 28.52-1.31-1 ЗПравила охорони праці під час зварювання металів 
ППАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту_____________________________________________________________________

ППАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці_______________________________________

ППАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
ППАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці________
ППАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів_______
ППАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів__________________________________________________________________
Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій_________________________________________________



/

НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом________________________________________

НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом_______________________

НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і огрудкування руд і концентратів.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-

правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ тощо), будівельних норм і 
правил (СНиП. тощо) та технічної документації Підприємства складає понад 
20 видань у паперешому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
систематично щедазвнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.

О.Г. Павлушин
(ініціали та прізвище)(підпис)

20А?р.

іфація зареєстрована у журналі обліку 
іьному органі Держпраці

суб’єктів господарювання у
2 0 ^  р.

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.”.


