
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ «
відповідності матеріально-технічної бази вимогам ЗТКШ'ЖО" ~°~Р 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ________________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІПЕА-БУД»

(для юридичної особи:найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, 
кімната 201К__________________________________________ ___________________

місце знаходження,

Код ЄДРПОУ 37065299,___________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор: КОЛОКОЛОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 8(067)638-16-85
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: a.kolokolov@kholdinq.dp.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 на території Дніпропетровської області, на об'єктах______
замовника_______________________________________________________________

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 
_____________________________ Відсутнє___________________________________

(найменування страхової компанії,
згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 
16.08.2002 року на ТОВ «РІПЕА-БУД» страхування не проводиться, тому що 
воно не є об’єктом підвищеної небезпеки__________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
26.09.2019__________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Колоколов Андрій Миколайович____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

____________________________ ______ _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1

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: Навантажувач фронтальний XZ-636,
та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,

mailto:a.kolokolov@kholdinq.dp.ua


рік в и п у с к у  2007, виробництво Китай, реєстраційний номер Т08425 АЕ. 
заводський номер 20070635996 шасі (рама) №20070635996, серія і номер_____

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження,
свідотства АЕ 006070 від 01.06.2018р., видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області,____________________________________

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

Кількість робочих МІСЦЬ -4. V 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 та виробниче приміщення (орендовані) розташовані за адресою:_______
будівель і споруд (приміщень),

50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, 
кімната 201К: приміщення в баштовій надшахтній будівлі ш. Східна ПАТ 
“АрселорМіттал Кривий Ріг”: приміщення в будівлі побутового комбінату шахти 
ім. Артема ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”_________________________________

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Наказом №3-п від 08.01.2020р. на підприємстві створена 

комісія з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства у
складі:___________________________________________________________________
Голова комісії: Генеральний директор — Колоколов Андрій Миколайович:_____
Члени комісії: Головний інженер — Латиш Максим Сергійович:________________

Начальник відділу охорони праці — Янова Оксана Володимирівна.

Документи (витяги з протоколу, посвідчення), які підтверджують 
проходження навчання та перевірки знань законодавства з охорони праці та 
інших НПАОП керівником, членами комісії, відповідальними особами, а саме:

Генеральний директор — Колоколов Андрій Миколайович, пройшов 
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
комісією, що створена на підставі наказу №405 від ЗО листопада 2016р. 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №186 від 17.05.2017р.), НПАОП 0.00-1.75-15 “Правил охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт” комісією, що створена на підставі 
наказу №186 від 06 вересня 2019р. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №98 від 18.02.2020р.).__________________

Головний інженер Латиш Максим Сергійович пройшов перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, що створена 
на підставі наказу №102 від 27 червня 2017р. Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №533 від 29.11.2017р.), НПАОП 
0.00-1.75-15 “Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” 
комісією, що створена на підставі наказу №186 від 06 вересня 2019р. Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №98 від 
18.02.2020р.)._____________________________________________________________

Начальник відділу о х о р о н и  праці Янова Оксана Володимирівна пройшла 
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
комісією, що створена на підставі наказу №68 від 21 березня 2018р. Головного 
управління Держпраці V Дніпропетровській області (витяг з протоколу



№477/4.11-18 від 11.12.2018р.). НПАОП 0.00-1.75-15 “Правил охорони праці під
час вантажно-розвантажувальних робіт” комісією, що створена на підставі 
наказу №186 від 06 вересня 2019р. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №98 від 18.02.2020р.).__________________

У ТОВ “Ріпеа-Буд” діє система управління охороною праці «Положення про 
систему управління охороною праці в ТОВ «Ріпеа-Буд»» та «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у ТОВ 
«Ріпеа-Буд»», затверджені наказами №26-п від 27.02.2019р. та №45/2-п від 
29.03.2019р.. відповідно.___________________________________________________

Наказом по підприємству №18-п від 18.02.2020р. за безпечну експлуатацію 
і технічний стан навантажувача призначений відповідальним головний 
інженер Латиш М.С.. який пройшов навчання НПАОП 0.00-1.83-18 “Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів” комісією, що створена на 
підставі наказу №186 від 06 вересня 2019р. Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській________ області________ (протокол________ №99________ від
18.02.2020р.)._______

Наказом по підприємству №16-п від 17.02.2020р. до роботи на 
технологічних транспортних засобів навантажувачів допущений Камінський А.М. 
(посвідчення №036-19). який пройшов навчання по професії в Учбово- 
курсовому комбінаті Публічного акціонерного товариства "Центральний гірничо- 
збагачувальний комбінат” (протокол № 22 від 18 липня 2019р.) і отримав 
спеціальність - водій фронтального навантажувача. Комісією на підприємстві 
пройшов навчання та перевірку знань з питань Законів України “Про охорону 
праці” (протокол засідання комісій №1 від 14.02.2020р.)______________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки;

Наказом по підприємству №14 від 28.02.2018р. створена служба з 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені наказом на 
начальника відділу охорони праці Янову О.В._______________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на 
види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом по підприємству 
№28-п від 27.02.2019р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці і 
введено в дію за професіями та видами робіт. В тому числі затверджено 
інструкцію №31-2020 для водія навантажувача.____________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Технічний огляд навантажувача проведено державним підприємством 
“Криворізький експертно-технічний центр” (акт державного технічного огляду 
технологічних транспортних засобів від 30.01.2020р.).________________________

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві 
проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання 
яких входить до їхніх функціональних обов’язків. Формою перевірки знань з 
питань о х о р о н и  праці працівників є іспит за екзаменаційними білетами у 
вигляді усного опитування. Результат перевірки знань з питань охорони праці 
оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони



праці, згідно НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.__________________________

На підприємстві ТОВ “Ріпеа-Буд” ведуться журнали реєстрації:_________
“Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці”:______
“Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 

місці” з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового.
цільового інструктажів:__________________________________________________

“Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці”:________________
“Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці””____________________
“Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань

охорони праці”:________________________________________________________
“Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки”:___________
“Журнал протоколів перевірки знань” з техніки безпеки у персонала за

правилами електробезпеки”.____________________________________________
Нормативно-правова база:
Закон України “Про охорону праці”:__________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення

навчання і перевірки знань з питань охорони праці”:_________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони праці”: 
Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій,

затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.:________________
НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”: 
НПАОП 0.00-1.83-18 “Правил охорони праці під час експлуатації

навантажувачів”:_______________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів”:___________________________________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому
місці”.________________________________________________

Працівникі ТОВ “Ріпеа-Буд” проходять медичний огляд при прийомі на 
роботу (первинний) та періодично плановий медогляд в комунальному 
підприємстві “Криворізька міська клінічна лікарня №8” (заключний акт від 
16.07.2019р.).

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеивзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту, а саме робочий бавовняний костюм 
та чоботи, рукавиці комбіновані, в холодну пору куртка на утепленій підкладці,
згідно____ термінів____ і____ норм____ видачі____ засобів____ індивідуального
захисту. ___________________________________________________ ______

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно—правовими 
актами з питань охорони праці, що розповсюджується на машини, механізми,
устаткування підвищеної небезпеки, які декларуються._____________________

В наявності є вся експлуатаційна документація: технічний паспорт, 
свідоцтво про реєстрацію, висновок експертизи з метою визначення технічного 
стану, умов та строку подальшої експлуатації навантажувача №31223828 09- 
09-0004.20 від 24.01.2020р._____________________________________________

експлуатаційної документації,



Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство 
має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання.

повному обсязі.___________________
навчально-методичного забезпечення)

Колоколов А.М.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці Л ?  20.£йз.

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.”.


