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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,

__________________________ «КРИВБАСОПТІМА»__________________________________

50103. Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Соборності. буд.70__________
місцезнаходження,

_________________________________30001532____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

_______ Директор Нікіфоров Андрій Васильович. (067) 563-13-85: (056") 440-07-78______
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

_______________________email: office.krivbassoptima@,gmail.com______________________
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;
Роботи виконуються на об’єктах ТОВ «КРИВБАСОПТІМА» на території України 

місце виконання робіт підвиш,еної небезпеки та/або експлуатацГі' (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвиш,еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
______Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»______

(найменування страхової компанії.

Строк дії страхового полісу 12 місяців: № ВТО-19-3737-ДН-0502 від 01.07.2019 р. __
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

____________________ Нікіфоров Андрій Васильович.______________________________
(прізвиш,е, 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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра_______________________________
(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).



номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць - 6 . у тому числі тих, на яких ІСНУЄ підвищений ризик_________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
виникнення травм - 1 ____________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
Автомобільна заправна станція №2 за адресою: Дніпропетровська область. Криворізький

будівель І споруд (приміщень), виробничих об'єктів
район, с. Тернівка, вул. Садова. 10А________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Дрібно-оптовий склад №2 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.

Дніпропетровське шосе. 15_______________________________________________________

Інші відомості : Нікіфоров Андрій Васильович призначений відповідальним за______
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:_______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Головний інженер Ряскіх о.А  призначений відповідальним за видачу нарядів-допусків на
виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ № 7-ОП від 04.01.19 рЛ_________________
Наказом № 95/1 від 24.06.2019 р. головний інженер Ряскіх О.А. призначений 
відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті________________________________

Згідно наказу № 42 від 21.01.2016 р. створено службу охорони праці:________________
наявністю служби охорони праці.

Наказом № 50 від 17.05.2017 р. затверджено «Положення про службу з охорони праці»

Наказом № 40 від 17.07.2017 р. призначено інженера з охорони праці:__________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці(наказ №8/1- ОП

від 11.01.2019 p.): голова комісії - директор Нікіфоров А.В.. члени комісії : головний

інженер Ряскіх О.А.. інженер з охорони праці Літовка Є .В .___________________________

Наказом №58 віл22.06.2016 р. затверджено «Положення про порядок проведення________

навчання і перевірки знань з питань охорони праці»__________________________________

Наказом № 101/1 від 18.07.2016 р. ведено в дію інструкції з охорони праці за професіями 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

та видами робіт -  18 ш т.. у т. ч. інструкція з охорони праці №7 під час виконання робіт на

висоті.____________________

Керівники та Фахівці підприємства пройщли навчання та перевірку знань в установленому 

порядку, а саме: Директор - Нікіфоров А.В.. головний інженер - Ряскіх О.А.. інженер з 

охорони праці - Литовка Є.В. пройшли навчання та перевірку знань законодавчих актів 

з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки.

пожежної безпеки, протокол № 12/9 від 05.12.2018 р. в TQB «НКЦ «Моноліт»;_______

електробезпека- 13.09.17 р. протокол № 9/46: 04.01.18 р. протокол № 1/12: 05.12.18 р.



протокол №12/28: навчання з питань пожежної безпеки -28.11.18 р протокол № 180 в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт»: Правил з техніки безпеки та промислової санітарії при 
експлуатації нафтобаз і автозаправних станпійШПАОП 63.2-1.13-87') -  29.06.17 р. 
протокол № 6/120. та 23.08.17 р. протокол № 8/47 : Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті ШПАОП 0.00-1.15-07') протокол № 1/18 від 09.01.19 р.

При прийомі на роботу на підприємстві проводиться під розписку ознайомлення________

працівників про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих_____

виробничих факторів та їх мохливі наслідки впливу. Робітники підприємства мають

професійну підготовку здобуту в спеціалізованих навчальних закладах. Під час________

прийняття на роботу, та періодично, з працівниками проводяться інструктажі з питань

охорони праці з записами в Журналах реєстрації вступного інструктажу та інструктажів з

питань охорони праці на робочому місці.____________________________________________

Працівники підприємства, що заняті виконанням заявлених робіт підвищеної небезпеки

проходять періодичну перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки.______

інструкцій з охорони праці в комісії підприємства(протокол № 3/19 від 23.01.2019 p.:

№ 5/19 від 23.01.19 p.): електробезпеки (протокол №3/116 від 27.03.19 р. в ТОВ «НКЦ 

«Моноліт»'): Малоног Сергій Миколайович пройщов навчання та перевірку знань Правил

охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та допущений

до виконання робіт на висоті (протокол № 4/9 від 05.04.17 р. та щорічну перевірку знань

в терміни та строки визначені чинним законодавством ~України.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (технічні паспорти
експлуатаційної документацГі', 

заводів-виробників. інструкції з експлуатації тощо), в тому числі на обладнання, що_____

використовується для виконання робіт підвищеної небезпеки._________________________

Всі працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
засобів індивідуального захисту, 

інщими 313. порядок їх утримання здійснюється обов’язковим врахуванням: НПАОП 0.00-

7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками

засобів індивідуального захисту на робочому місці». На кожного працівника заведена

особова картка обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інщих 313. Працівники.

які виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 313.

захисними та запобіжними засобами (запобіжними поясами, запобіжними_____________

огородженнями тощо), відповідно до вимог статті 8 Закону 'України «Про охорону праці».

Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
нормативно-правової та лі\атеріально-технічноїбази навчально-методичного забезпечення)

посібниками. В наявності необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що_______



регулярно оновлюється за допомогою інтернету та друкованих видань. Розроблені та

затверджені навчальні плани та програми інструктажів та навчання з питань охорони

праці, електробезпеки та пожежної безпеки (наказ № 71 від 16.04.18). в т.ч. програма 
навчання та екзаменаційні білета діш.перевірки знань з охорони праці піл час виконання 
робіт на висоті:

Нікіфоров А.В.
(ініціали та прізвище)

Декларація зар еєстр о в а^°^ -ж у р н ал і обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держнраці ^  20 х ^ 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. Реєстраційниіі 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.”.


