
Центр надання адміністративних послуг 
, Л . Л , ,  М. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ Вх№-----
відповідності матеріально-технічної бази УимєіГам—- 2 0_р. J

законодавства з питань охорони праці

В ідомості п р о  роботодавця ______ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕФРАСЕРВ1С»__________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, буд. 30В, код згідно з

СДРПОУ 41320317__________________________________________ ____________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Орленко Ольга М иколаївна 067-763-52-63_________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: ref41 @ukr.net________________________________________________
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 та/або експлуатації (застосування)
Роботи виконуються на території Дніпропетровської області__________________________

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інф орм ац ія  про  наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед  третіми о с о б а м и  стосовно  відшкодування наслідків м ож ливої ш коди
_____ договір не укладався______________________________________________________

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

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

_______ Я. О рл енко  Ольга М иколаївна_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи — підприємця)

ц ією  д е кл а р а ц ією  підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов прац і в и м о га м  законодавства з питань охорони  пра ц і та пром исл ово ї 
безпеки під час виконання таких роб іт п ідвищ еної небезпеки та /а б о  
експлуатац ії (застосування) таких м а ш и н , м ехан ізм ів , устаткування 
підвищ еної небезпеки :______________________________________________________

(найменування виду робіт
Технологічні транспортні засоби: телескопічного вилкового навантажувача,___________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
марки JCB 535-95,, 2009 р.в., Велика Британія, державний номерний знак -  Т09501АЕ, 

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
свідоцтво про реєстрацію АЕ007532 від 11.11.2019 видане Головним управлінням

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
Держпраиі V Дніпропетровській_________________________________________________

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

Кількість робочих місць 5, у 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,



Офісне приміщення орендоване ( договір оренди № 01/12/18/ДЗОВ/РЕФ з Товариством з 
обмеженою відповідальністю «КІПАРІС К») Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. 
Героїв АТО ЗО В________________________________

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

Інші відомості директор Орленко Ольга Миколаївна -  пройшла навчання в ТОВ 
«НКІ_1«Моноліт» законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол перевірки знань 
№7/32 від 11.07.2018 )

Технічний директор Литвиненко Іван Олексійович пройшов навчання законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в TOB «HKU «Моноліт» та перевірену знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №7/32 від 
11.07.2018). Наказом по підприємству №77-К від 17.12.2018 інженер з охорони праці 
Сусло Олена Анатоліївна призначена відповідальною особою за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Наказом по підприємству 
№59 від 07.10.2019 технічний директор Литвиненко І.О. призначений відповідальною 
особою за технічний стан та безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів

Посадові особи підприємства прошли навчання в «LjTOP». а перевірку знань 
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області: 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до і вищеЮОО В) (витяг з протоколу 
№17-11 від 22.12.2019 р.);

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт (витяг з протоколу №14-24-30 від 02.06.2018 р.);

НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті (витяг з 
протоколу №22-6 від 11.06.2019 р.)

НПАОП 0.00-1.83-18 Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів 
№1081 від 14.03.2019 р.)_______________________________________________________

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

Наказом по підприємству № 1-ОП від 18.12.2018 створено службу охорони праці, 
функції якої виконує інженер з охорони праці Сусло Олена Анатоліївна пройшла навчання 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в TOB «HKU «Моноліт» та перевірку знань проведену 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
перевірки знань №3/2 від 06.03.2019).

Наказом по підприємству від 18.12.2018 №4-ОП введено в дію інструкції з охорони 
праці за професіями та видами робіт в кількості 28 інструкцій та програми навчання з 
питань охорони праці, в тому числі: «Інструкція з охорони праці. Загальні вимоги безпеки 
для працівників підприємства» ОТ.01.01.19: «Інструкція з охорони праці для водія 
навантажувача» ОТ.01.10.19. Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться 
відповідно до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці». Працівники які виконують роботи підвищеної небезпеки 
проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці, що підтверджується 
протоколами №8/123, 8/125, 8/133, 8/135, 8/142 від 29.08.2019.

Водій фронтального навантажувача Шаран Василь Васильович має посвідчення за 
професією №3215 видане 19.06.2019 «Центром підготовки та перепідготовки робітничих 
кадрів № 1»та пройшов перевірку знань комісією підприємства. НПАОП 0.00-1.62-12 
Правил охорони праці на автомобільному транспорті (протокол №22-6 від 11.06.2019 р.) 
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог 
«Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці». Наказом по підприємству №8-ОП від 01.04.2019 створена комісія з 
перевірки знань з питань з охорони праці. Комісія діє в наступному складі: голова комісії -  
директор Орленко О.M., технічний директор Литвиненко І.О., головний інженер -  Березюк 
С.О., інженер з охорони праці Сусло О.А__________________________________________

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

На підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація на 
телескопічний вилковий навантажувач (Інструкція з експлуатації). Телескопічний вилковий



навантажувач знаходиться у технічно справному стані та проходить щорічні технічні
огляди та технічне обслуговування згідно документів з експлуатації завода-виробника, що 
підтверджено Актом Державного технічного огляду технологічного транспортного засобу 
від 21.08.2019р.виданий ДП «Криворізький ETU»________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), у відповідності до чинних 
нормативних актів.. На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться 
Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту._______________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00- 
4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; 
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 
НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті (витяг з 
протоколу №22-6 від 11.06.2019 р.) НПАОП 0.00-1.83-18 Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів та інш._____________________________________________

Ремонт і технічне обслуговування технологічних транспортних засобів проводиться 
власними силами підприємства

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- 
правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та 
друкованих видань.

нормати£(йо1прсівової т ^  мЗ^рГа^ю -технічної бази навчально-методичного забезпечення)
/п§Аг 7/

'ШШтМ P.M. Орленко

«26» «листопада» 2019лУ*

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 0 Г  2019 р.

№ ?//,/#/г_________.

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) маш ин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний ном ер облікової картки платника податків не 
зазначається фізичними особам и, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про 
це відповідному органу державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті.”


