
Центр надання адміністративних послуг 
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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженною відповідальністю___________________ .
«НІКОПРОГРЕСБУД» 53201. Дніпропетровська обл., м. Нікополь_______________________________.

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

вул. Героїв Чорнобиля, буд. 106;код ЄДРПУ 34124403; Директор Балагуш Олена Михайлівна_____ .
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ТелеАЬакс (0566)639-501; info@npb.com.ua___________________________________________________ .
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 згідно з договорами підряду. Україна Дніпропетровської області_____________ .
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОСТРАХ»_____________________________ .

(найменування страхової компанії,

строк дії до 24.05.2020р. № DNHONS -  164WC63 24.05.2016р.___________________________________ .
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
Не проводився_______________________________________________________________________________.

(дата проведення аудиту)

Я. Балагуш Олена Михайлівна________________________________________________________________
(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:_________________________________________________________________________.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби, а саме:________________________________________________________ .
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

-Екскаватор навантажувач CATERPILLER 432 F2 Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного 
транспортного засобу або іншого технологічного транспорту серія і номер свідотства АЕ 007527 від 
04 листопада 2019р. видане ГУ Держпраці у Дніпропетровській області - власник ТОВ 
«КАТЕРПІЛЛАР ФАЙНЕНШЛ УКРАЇНА» рік випуску 2018. ідент. № CAT0432FJLYJ00789, 
державний номерний знак Т 09499 АЕ. виробник Китай. Акт державного технічного огляду 
технологічного транспортного засобу від 26.07.2019р. проведений ДП «Придніпровським ЕТЦД». 
Договір на технічне обслуговування, додаткове обладнення та поточний ремонт №51/4/18 від 
01.06.2018р.. додаткова угода № 1 до договору №51/4/18 від 31.12.2018р.

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення

-Екскаватор гусеничний CATERPILLAR 330D2L Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного 
транспортного засобу або іншого технологічного транспорту серія і номер свідотства АЕ 007525 від 04 
листопада 2019р.. видане ГУ Держпраці у Дніпропетровській області - власник ТОВ «КАТЕРПІЛЛАР 
ФАЙНЕНШЛ УКРАЇНА» , рік випуску 2018. ідент. № CAT 0330DTSZK10993, державний номерний 
знак Т 09497 АЕ . виробник Китай. Акт державного технічного огляду технологічного транспортного 
засобу від 26.07.2019р. проведений ДП «Придніпровським ЕТЦД». Договір на технічне
обслуговування, додаткове обладнання та поточний ремонт №51/4/18 від 01.06.2018р., додаткова угода



№ 1 до договору №51/4/18 від 31.12.2018р.
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

-Екскаватор гусеничний CATERPILLAR 330D2L Свідоцтво про реєстрацію великотонного 
транспортного засобу або іншого технологічного транспорту серія і номер свідотства АЕ 007526 від 
04 листопада 2019р. видане ГУ Держпраці у Дніпропетровській області - власник ТОВ 
«КАТЕРПІЛЛАР ФАЙНЕНШЛ УКРАЇНА» рік випуску 2018. ідент. № CAT 0330DCSZK11074 
державний номерний Т 09498 АЕ, виробник Китай., Акт державного технічного огляду 
технологічного транспортного засобу від 26.07.2019р. проведений ДП «Придніпровським ЕТЦД». 
Договір на технічне обслуговування, додаткове обладнення та поточний ремонт №51/4/18 від 
01.06.2018р., додаткова угода № 1 до договору №51/4/18 від 31.12.2018р.
-Бульдозер SEM816D Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспорту серія і номер свідотства АЕ 007523 від 04 листопада 2019р. видане ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області - власник ТОВ «КАТЕРПІЛЛАР ФАЙНЕНШЛ УКРАЇНА» рік 
випуску 2018, ідент. № SEM00816CS8N01274 державний номерний Т 09495 АЕ, виробник Китай., 
Акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 26.07.2019р. проведений 
ДП «Придніпровським ЕТИЛ». Договір на технічне обслуговування, додаткове обладнення та 
поточний ремонт №51/4/18 від 01.06.2018р., додаткова угода № 1 до договору №51/4/18 від
31.12.2018р.____________________________________________________________________________________,
-Бульдозер SEM816D Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспорту серія і номер свідотства АЕ 007524 від 04 листопада 2019р. видане ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області - власник ТОВ «КАТЕРПІЛЛАР ФАЙНЕНШЛ УКРАЇНА» рік 
випуску 2019, ідент. № SEM00816AS8N01561 державний номерний Т 09496 АЕ, виробник Китай., 
Акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 26.07.2019р. проведений 
ДП «Придніпровським ЕТЦД». Договір на технічне обслуговування, додаткове обладнення та 
поточний ремонт №51/4/18 від 01.06.2018р., додаткова угода № 1 до договору №51/4/18 від 
31.12.2018р.___________________________________ т________________________________________________ ,

без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  10, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик винекнення травм 5.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче приміщеня знаходиться за адресою м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 106. 
Стоянка ТТЗ знаходиться за містом виконання робіт згідно договору підряда.

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

Інші відомості: Прізвище, ім’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на ТОВ «Нікопрогресбуд» наказами по 
підприємству призначені:
- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор підприємства 

Балагуш О.М. __________________ ________________________________________________________ .
За безпечне виконання робіт по дільницям, а саме:
- Відповідальний за безпечне виконання проведення робіт технологічними транспортними_______ .

засобами начальника дільниці Митрохіна Р.В., наказ №280 від 05.07.2018р_____________ '______ ;
Відповідальний по надзору за утриманням та безпечною експлуатацією головного механіка
Клецов К.В., наказ № 280 від 05.07.2018р___________________________________________________ .
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства енергетика_____ .
Чимбар С.В., наказ №276 від 08.11.2016р.___________________________________________________ .

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

Наявність служби з охорони праці: на підприємстві у відповідності до вимог ст 15 Закону України 
«Про охорону праці» створена служба з охорони праці наказ № 8 від 03.04.2006р. обов’язки з охорони 
праці покладені на начальника віділу з охорони праці Спащенко А.П., переглянуто та затверджено: 
положення про систему управління охороною праці на підприємстві наказом № 143 від 02.11.2015р.. 
положення про службу охорони праці наказом № ЗО від 19.01.2018р._______________________________ ,



положення про розробку інструкцій з охорони праці наказом №137 від 13.10.2015р.
положення про застосування нарядів-допусків при виробництві робіт підвищенної небезпеки наказом
№ 136 відІЗ.10.2015р.___________________________________________________________________________,
положення про порядок забезпечення робітників підприємства спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту наказом 134 від 13.10.2015р.__________________ ,
положення про медичний огляд робітників наказом № 5 від 18.02.2006р._____________________________,

наявністю служби охорони праці,

Інформація про інструкції з охорони праці: на підприємстві наказом № 18 від 04.01.2019р.______
переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт згідно положення а 
саме: ОП.23-2019 -  для водія навантажувача; ОП.26-2019 -  для машиніста екскаватора одноковшового; 
ОП.27-2019 -  для машиніста бульдозера.__________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання

Інформація про медичний огляд працівників: на підприємстві наказом № 473 від 26.10.2018р. 
організовано періодичний медичний огляд робітників, заключний акт за результатами періодичного 
медичного огляду працівників від 10 грудня 2018р., Наказом № 430 від 05.10.2018р про проведення 
обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних та наркологічних оглядів працівників. Наказом 
234 від 04.06.2018р. про проведення психофізіологічних експертиз працівників для виконання робіт 
підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору.
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці: на підприємстві 
постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці наказ № 92 від 26.02.2019р. Члени 
комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних правил з охороні праці.. Наказ № 566 від
22.12.2018р. про проведення повторного інструктажу з охорони праці на підприємстві у 2019р._____ З
працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства: вступний інструктаж, первинний інструктаж, повторний інструктаж, позаплановий 
інструктаж, цільовий інструктаж. Затверджені програми з проведення вступного, первинного, 
повторного інструктажів._______________________________________________________________________ .

та інструктажу з питань охорони праці,

Голова комісії:
Балагуш О.М. -  Директор.

Посвідчення № 011560 від 06.12.2017р. Загальний курс з «Охорони праці» протокол № 12/20 від 
06.12.2017 ТОВ «НКЦ Моноліт»;
Посвідчення № 0000937 від 06.06.2018р. правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол № 
163/4.11-18 ПП«Кріол»;
Посвідчення № 112296 від 19.05.2017р. електробезпека група V, протокол № 45-17 К, ТОВ СП 
«ТТН ДІЕКС»;
Посвідчення № 161800 від 19.05.2017р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями протокол № 59-17 К, ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»;
Посвідчення 152101 від 19.05.017р.правила охорони праці під час виконання робіт на висоті , 
протокол № 60-17 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»;
Посвідчення №00001202 від 26.06.2018р, правила охорони праці на автомобільному транспорті, 
протокол № 197/4.11-18. ПП «КРІОЛ»;
Посвідчення №566 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів 26.11.2019р. протокол №1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»; 
члени комісії:

Спащенко А.П. -  Начальник відділу з охорони праці.
Посвідчення № 152109 від 19.05.2017р. Загальний курс з «Охорони праці», протокол № 60-17 К 
ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»;
Посвідчення №152109 від 19.05.2019р. правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, 
протокол № 60-17 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»;
Посвідчення № 112295 від 19.05.2017р. електробезпека, група V, протокол № 45-17 К, ТОВ СП 
«ТТН ДІЕКС»:
Посвідчення №00001225 від 26.06.2018р. правила охорони праці на автомобільному транспорті.
протокол № 199/4.11-18, ПП «Кріол»;



Посвідчення №00000936 від 06.06.2018р, правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, протокол № 
163/4.11-18. ПП «Кріол»:
Посвідчення № 161799 від 19.05.2017р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями протокол № 59-17 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»;
Посвідчення №568 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів 26.11.2019р. протокол № 1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;

Петренко В.В. -  Головний інженер.
Посвідчення №011561 від 06.12.2017р. Загальний курс з «Охорони праці», протокол № 12/20. 
ТОВ «НКЦ «Монолит»;
посвідчення №00001213 від 26.06.2018р. правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
протокол № 197/4.11-18. ПП «Кріол»;
Посвідчення № 111716 від 06.12.2017р. електробезпека група V ТОВ «НКЦ Моноліт».___________.
Посвідчення №00001226 від 26.06.2018р, правила охорони праці на автомобільному транспорті, 
протокол № 199/4.11-18. ПП «Кріол»;
Посвідчення № 00000996 від 06.06.2018р. правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол, 
протокол № 165/4.11-18. ПП «Кріол»;
Посвідчення №011666 від 06.12.2017р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями, протокол № 12/11, ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ»;
Посвідченя №570 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів 
26.11.2019р. протокол №1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;

Чимбар С.В. -  Енергетик.
Посвідчення № 151931 від 28.10.2016р. Загальний курс з «Охорони праці», протокол 86 -  16. ТОВ 
СП «ТТН ДІЕКС». продовжено комісією підприємства від 11.11.2019р. протокол № 100; 
Посвідчення № 151931 від 28.10.2016р. правила, охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
Протокол № 189 -  16 К, ТОВ СП «ТТН ДІЕКС», продовжено комісією підприємства від 
15.11.2019р. протокол № 104;
Посвідчення № 112061 від 19.05.2017р. електробезпека, група V, протокол № 185 -  16 К. ТОВ СП 
«ТТН ДІЕКС»:
Посвідчення № 161650 від 28.10.2016р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями протокол № 188-16 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС», продовжено комісією підприємства від 
18.11.2019р. протокол № 106;
Посвідчення № 00000939 від 06.06.2018р, правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол, 
протокол № 165/4.11-18. ПП «Кріол»;
Посвідченя №567 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів 26.11.2019р. протокол №1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;

Клецов К.В.- Головний механік.
Посвідчення № 6874 від 12 липня 2018р загальний курс з «Охорони праці», протокол № 692. ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 4850 від 17.05.2018р. електробезпека, група IV, ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд»;
Посвідчення № 4480 від 22.05.2018р.. правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, 
протокол № 480. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 00001179 від 26.06.2019р. правила охорони праці на автомобільному транспорті, 
протокол № 199/4.11-18. ПП «КРІОЛ»;
Посвідчення № 00000972 від 06.06.2018р. правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол, 
протокол № 165/4.11-18. ПП «Кріол»;
Посвідчення № 4512 від 23.05.2017р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями протокол № 487. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;



Посвідченя №569 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації
навантажувачів 26.11.2019р. протокол №1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;

Митрохін Р.В. -  начальник дільниці 
Посвідчення № 00002725 від 07.08.2019р законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,надання 
першої допомого(домедичної) допомого потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол 
№ 539/4.11.19 ; ПШКРІОЛ»;
Посвідчення № 112068 від 28.10.2016р. електробезпека, група IV . протокол № 185 -  16 Д. ТОВ СП 
«ТТН ДІЕКС», продовжено комісією підприємства протокол № 51 від 25.10.2019р.;
Посвідчення № 00001228 від 26.06.2018р. правила охорони праці на автомобільному транспорті, 
протокол №199/4/11-18. ПП «Кріол»;
Посвідчення № 00000954 від 06.06.2018р, правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол, 
протокол № 165/4.11-18, ПП «Кріол»;
Посвідчення № 161657 від 28.10.2016р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями протокол № 188-16 К, ТОВ СП «ТТН ДІЕКС» продовжено комісією підприємства 
26.04.2019 протокол 44;
Посвідченя №571 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів 
26.11.2019р. протокол № 1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;

Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань з питань охорони праці у 
відповідності до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників 
підприємства з питань охорони праці.

Стоянов С.С. -  водій навантажувача кваліфікаційне посвідчення №АК15-814 від 15.09.16р. 
видане ТОВ «Центр сертифікаційних випробувань навантажувальної техніки»; засвоїв програму 
вступного інструктажу запис у журналі реєстрацій' вступного інструктажу з питань охорони праці 
№ 793 від від 11.09.2019р., комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з питань 
законодавчих актів з охорони праці 05.11.2019р. протокол № 95; НПАОП 0.00-1.71-13 правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 05.11.2019р. протокол № 96; НПАОП 
0.00-1.15-07 правила охорони праці під час робіт на висоті 04.11.2019р. протокол № 94; НПАОП 
0.00-1.62-12 правил охорони праці на автомобільному транспорті 04.11.2019р., протокол № 93; 
НПАОП 0.00-1.75-15 правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 
06.11.2019р., протокол №98; НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів 06.11.2019р. протокол №97.

Волков В.В. -  машиніст екскаватора одноковшового кваліфікаційне свідотство HP № 49385791 
від 29.04.2017р. видане Державний Дніпропетровський навчальний центр «Дніпроагротехсервіс», 
Посвідченя тракториста-машиніста від 12.05.2017р. серія АТ № 033780 видане Нікопольською 
інспекцією; засвоїв програму вступного інструктажу запис у журналі реєстрацій' вступного 
інструктажу з питань охорони праці № 542 від від 08.05.2018р., комісією підприємства провели 
навчання та перевірку знань з питань законодавчих актів з охорони праці 05.11.2019р. протокол № 
95; НПАОП 0.00-1.71-13 правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
05.11.2019р. протокол № 96; НПАОП 0.00-1.15-07 правила охорони праці під час робіт на висоті 
04.11.2019р. протокол № 94; НПАОП 0.00-1.62-12 правил охорони праці на автомобільному 
транспорті 04.11.2019р.. протокол № 93; НПАОП 0.00-1.75-15 правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт 06.11.2019р., протокол №98.

Маліков Д.О. -  слюсар -  ремонтник. Диплом HP 39876257 здобув професію слюсар з ремонту 
автомобілей. Нікопольський професійний ліцей; засвоїв програму вступного інструктажу запис у 
журналі реєстрацій вступного інструктажу з питань охорони праці № 237 від 06.09.2017р.. 
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з питань законодавчих актів з охорони 
праці 21.08.2019р. протокол № 38; НПАОП 0.00-1.71-13 правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями 20.03.2019р. протокол №15; НПАОП 0.00-1.15-07 правил охорони 
праці під час робіт на висоті 25.03.2019р. протокол № 23; НПАОП 0.00-1.62-12 правил охорони 
праці на автомобільному транспорті 28.03.2019р.. протокол № 25.



Безкоровайний О.В. -  машиніст екскаватора одноковшового кваліфікаційне посвідчення
тракториста-машиніста від 11.04.1991р. АК № 507567 від 04.06.2015р. засвоїв програму вступного 
інструктажу запис у журналі реєстрацій' вступного інструктажу з питань охорони праці № 548 від 
18.05.2018р., комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з питань законодавчих 
актів з охорони праці 05.11.2019р. протокол № 95; НПАОП 0.00-1.71-13 правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями 05.11.2019р. протокол № 96; НПАОП 0.00-1.15-07 
правила охорони праці під час робіт на висоті 04.11.2019р. протокол № 94; НПАОП 0.00-1.62-12 
правил охорони праці на автомобільному транспорті 04.11.2019р., протокол № 93; НПАОП 0.00- 
1.75-15 правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 06.11.2019р., протокол 
№98

Сокур Р.В. -  машиніст бульдозера диплом кваліфікаційного робітника HP №24074177 від 
30.06.2004р. виданий професійним технічним училищем №50. посвідчення тракториста-машиніста 
серія АБ №107573 від 20.10.2006р. видане Нікопольсьеою інспекцією. Засвоїв програму вступного 
інструктажу запис у журналі реєстрацій' вступного інструктажу з питань охорони праці № 436 від 
05.03.2019р., комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з питань законодавчих 
актів з охорони праці 05.11.2019р. протокол № 95; НПАОП 0.00-1.71-13 правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями 05.11.2019р. протокол № 96; НПАОП 0.00-1.15-07 
правила охорони праці під час робіт на висоті 04.11.2019р. протокол № 94; НПАОП 0.00-1.62-12 
правил охорони праці на автомобільному транспорті 04.11.2019р., протокол № 93.

Баришев С.В. -  машиніст бульдозера кваліфікаційне свідотство №219 від 01.10.1999р., 
посвідчення ZU № 2006-062 від 20.03.2006Р дозволено обслуговувати і експлуатувати бульдозера 
Caterpiller. Засвоїв програму вступного інструктажу запис у журналі реєстрацій' вступного 
інструктажу з питань охорони праці № 421 від 27.02.2019р., комісією підприємства провели 
навчання та перевірку знань з питань законодавчих актів з охорони праці 05.11.2019р. протокол № 
95; НПАОП 0.00-1.71-13 правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
05.11.2019р. протокол № 96; НПАОП 0.00-1.15-07 правила охорони праці під час робіт на висоті 
04.11.2019р. протокол № 94; НПАОП 0.00-1.62-12 правил охорони праці на автомобільному 
транспорті 04.11.2019р.. протокол № 93.

На підприємстві наказом № 31 від!9.01.2018р. переглянуто та введено у дію положення про______ .
порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, затвержені програми проведення .
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з______ _
перевірки знань питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у .
відповідності до вимог чинного законодавства: Вступний інструктаж; первинний інструктаж;______ .
повторний інструктаж; позаплановий інструктаж; цільовий інструктаж. Затверджені програми з 
проведення вступного, первинного, повторного інструктажів______________________________________ .

Експлуатаційна документація: на підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація на 
устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми. Договір на технічне обслуговування, 
додаткове обладнення та поточний ремонт №51/4/18 від 01.06.2018р., додаткова угода № 1 до 
договору №51/4/18 від 31.12.2018р. Технологічні транспортні засоби що декларуються. Щорічний 
державний технічний огляд технологічного транспортного засобу.

експлуатаційної документації,

Забезпечення засобами індивідуального захисту: працівники підприємства забезпечені спецодягом. 
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту у відповідності до чинних норм.
Наказ № 35 від 25.012018р. про забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами 
індивідуального захисту.
Наказ № 226 від 30.05.2018р. про сворення комісії з приймання та перевірки засобів індивідуального 
захисту._______________________________________________________________________________________.

засобів індивідуального захисту.

Нормативно-правова матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення: на 
підприємстві затверджений реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці наказом_____ .



директора від 21.01.2019р. .№ 39, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
охорони праці, навчально-методичне забезпечення - розроблені фахові білети з перевірки знань._____.
Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011р. « Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищенної
небезпеки»___________________________________________________________________________________ ,
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92р. №2695 XII. Закон України «Про внесення змін до 
Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року.;
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки
Закон України «Про обьєкти підвищеної небезпеки»_____________________________________________ .
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт підвищеної небезпеки________________________________________ .
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників__________________________________________________________________________________ .
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві;
Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 30.12.2014р. № 1417;
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІУ;
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників;
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
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.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці ' , 4̂ 4?/? *■ > 20 Х У  р. № / 2 ________

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.".


