
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питаньохоронипраці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РІПЕА-БУД»._______________________________________________________________

(для юридичноі особи: найменування юридичноі особи,

50000, Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг , проспект Поштовий, буд. 1, 
кімната 201К________________________________________________________________

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 37065299, Генеральний директор Колоколов Андрій Миколайович, 
тел.(056) 462-96-86,_________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

___________________________ ripea-bud@ukr.net__________________________
адреса електронноі пошти;

________________________ на території України________________________________
місце виконання робіт підвищеноі небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеноі небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільноі 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливоі шкоди

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно постанові кабінету міністрів 
№1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «РІПЕА-БУД» страхування не проводиться 
т.щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки.______________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
________________________ 16.06.2020 ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»_________________

(дата проведення аудиту)

Я, Колоколов Андрій Миколайович генеральний директор ТОВ “РІПЕА-БУД”
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичноі особи 

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічноі бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промисловоі 
безпеки під час виконання таких робіт підвищеноі небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеноі 
небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в 
зонах дії струму високої частоти (до 6кВ включно); монтаж, демонтаж, ремонт,
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технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що
зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, а саме: гірничошахтного устатковання, устатковання для 
транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин у 
гірничорудній промисловості; устатковання напругою понад 1000В (до 6кВ включно) 
(електричне устатковання електричних мереж, технологічне електрообладнання).

найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або  машин, механізмів, 

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

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

Кількість робочих місць14, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення 
травм 4._____________________________________________________________________

кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель / споруд (приміщень): приміщення в будівлі побутового комбінату 
шахти ім. Артема (площа, оренди 52.6 м2); приміщення в баштовій надшахтній будівлі 
шахти Східна (площа оренди 20,0 м2 ) надані згідно з договором оренди від 
06.03.2020 № 211520 ПАТ "АМКР"__________________________________________

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

Інші відомості:

Згідно з наказом від 26.08.2019 № 80-п відповідальним за безпечне виконання 
будівельно-монтажних робіт на підприємстві призначено головного інженера 
Латиша М.С.:
Згідно з наказом від 14.02.2019 № 20-п відповідальним за безпечне виконання 
робіт в умовах ведення підземних гірничих робіт на підприємстві призначено 
головного інженера Латиша М.С.:
Згідно з наказом від 08.01.2020 № 2-п призначено відповідального за пожежну 
безпеку в цілому по підприємству головного інженера Латиша М.С.:
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

На ТОВ "РІПЕА-БУД" наказом від 03.02.2018 № 5а-ОП, створено службу охорони 
праці. Функції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці Янова О.В. 
На підприємстві наказом від 08.01.2020 № 3-п затверджено склад комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці працівників на підприємстві, члени якої 
пройшли навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових 
актів з охорони праці у складі:

-  голова комісії: - генеральний директор Колоколов А.М.:



-  члени комісії: - головний інженер Латиш М.С., начальник відділу охорони 
праці Янова О.В.

Нормативно-правові акти з охорони праці, що переглянуто та затверджено на 
підприємстві:

-  Положення про систему управління охороною праці у ТОВ "РІПЕА-БУД", 
затверджене наказом від 27.02.2019 № 26ОП.

-  Положення про службу охорони праці у ТОВ "РІПЕА-БУД", затверджене 
наказом від 19.02.2019 № 20/1оп.

-  Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці, затверджене наказом від 29.03.2019 № 45/2ОП.

-  Порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на проведення робіт 
у структурних підрозділах ТОВ "РІПЕА-БУД", затверджене наказом від
28.02.2018 № 12-ОП.

-  Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками особи 
з питань охорони праці, затверджене протоколом Загальних зборів від
05.03.2018 № 1.

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників.
Голова, члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань 

охорони праці та відповідальні особи ТОВ "РІПЕА-БУД", відповідно до положення 
"Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", 
навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці, а саме: 
Генеральний директор Колоколов А.М., головний інженер Латиш М.С., начальник 
відділу охорони праці Янова О.В., начальник дільниці Руденок Д.Е., майстри гірничі 
Сергієнко В.Л. та Олексієв Л.В. пройшли навчання із законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки у ПП "КРЮЛ", ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань 
у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 11.12.2018 № 
477/4.11-18, протокол від 14.06.2019 № 588/4.20-2019 та протокол від 11.09.2018 № 
308/4.11-18).

Генеральний директор Колоколов А.М., головний інженер Латиш М.С., 
начальник відділу охорони праці Янова О.В. пройшли навчання та перевірку знань з 
питань пожежної безпеки у ПП "КРЮЛ" (протокол від 30.09.2019 № 662/1).

Генеральний директор Колоколов А.М., начальник дільниці Шихов В.Г., 
головний інженер Латиш М.С., начальник відділу охорони праці Янова О.В. пройшли 
навчання з НПАОП 0.00-1.77-16 "Правила безпеки під час розробки родовищ рудних 
та нерудних корисних копалин підземним способом" у ПП "КРЮЛ" та перевірку 
знань у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 31.07.2017 
№ 332, протокол від 29.11.2017 № 530, протокол від 20.06.2018 № 178/4.11 -18).

Генеральний директор Колоколов А.М., головний інженер Латиш М.С., 
начальник відділу охорони праці Янова О.В. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.82
18 "Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та концентратів" у ПП "КРЮЛ" та перевірку знань у 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 20.06.2018 № 
176/4.11-18).

Відповідно до глави 2.1 НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів", глави 2 розділу IV "Правил технічної експлуатації



електроустановок споживачів" на підприємстві наказом від 17.02.2020 № 17-П
затверджений склад центральної комісії для перевірки знань з питань НПАОП 40.1
1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів", у осіб, відповідальних за 
електрогосподарство, та членів комісій з перевірки знань підприємства. Усі члени 
комісії навчені та пройшли перевірку знань, а саме: Головний інженер Латиш М.С., 
в.о. головного енергетика Трощинський В.Л., начальник відділу охорони праці Янова 
О.В., електромеханік підземної дільниці Барабашук А.М. пройшли навчання з 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", 
"Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правила 
пожежної безпеки України" у ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", ПП "КРІОЛ" 
та перевірку знань у комісії Криворізького відділення інспекції Держенергонагляду у 
Дніпропетровській області (протокол від 11.12.2019 № 1135, протокол від 10.08.2018 
№ 264, протокол від 07.08.2018 № 241/4.11-18, протокол від 10.10.2019 № 939/4.20
2019 та протокол від 13.11.2019 № 1050), мають IV та V групи з електробезпеки і 
допущені до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В.

Інформації про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці 
робітників:
На ТОВ «РІПЕА-БУД» наказом № 45/2ОП від 29.03.2019 затверджено положення про 
порядок проведення навчання та перевірці знань з питань охорони праці, затверджено 
графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, інструкцій з охорони 
праці по професіям, інструкцій з охорони праці по спільним професіям, правил 
користування шахтними саморятівниками та засобами пожежогасіння, статей Закону 
про кримінальну відповідальність, Положення про нарядну систему, Правил охорони 
праці... робітники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони пратті, а також після перевірки знань з питань 
охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт: 
(протокол від 06.03.2020 № 5; протокол від 20.05.2020 № 6; протокол від 28.04.2020 
№ 10; протокол від 12.03.2020 № 7)
До виконання робіт підвищеної небезпеки допускається 14 осіб, а саме:
-  гірник підземний Горянський С.М. здобув професію в УП шх. "Дніпровська", 

свідоцтво від 2004 року № 77, остання перевірка знань з питань охорони праці 
проведена комісією підприємства, протокол від 06.03.2020 № 5;

-  прохідник Ткаченко Р.В. здобув професію в УКК "Криворіжсталь", свідоцтво від 
2002 року № 112, остання перевірка знань з питань охорони праці проведена 
комісією підприємства, протокол від 06.03.2020 № 5;

-  прохідник Погорілий М.О. здобув професію у Криворізькому професійному 
гірничо-металургійному ліцеї, свідоцтво від 2005 року № 012007, остання 
перевірка знань з питань охорони праці проведена комісією підприємства, 
протокол від 06.03.2020 № 5;

-  прохідник Ковальов А.О. здобув професію в УКК АТ "Суха Балка", посвідчення 
від 2001 року № 984, остання перевірка знань з питань охорони праці проведена 
комісією підприємства, протокол від 06.03.2020 № 5;



-  прохідник Гергель О.В. здобув професію в УКК "Кривбасзалізрудком", свідоцтво
від 2011 року № 514, остання перевірка знань з питань охорони праці проведена 
комісією підприємства, протокол від 06.03.2020 № 5;

-  прохідник Чорнобривець В.О. здобув професію в УКК "Кривбасзалізрудком",
свідоцтво від 2006 року № 7/24, остання перевірка знань з питань охорони праці 
проведена комісією підприємства, протокол від 06.03.2020 № 5;

-  кріпильник Цимбал О.І. здобув професію в УКК АТ "Суха Балка", посвідчення від
2008 року № 3137, остання перевірка знань з питань охорони праці проведена 
комісією підприємства, протокол від 06.03.2020 № 5;
кріпильник Афанасьєв О.П. здобув професію у Криворізькому ПТУ № 39,
посвідчення від 1999 року ДБ КС № 002409, остання перевірка знань з питань 
охорони праці проведена комісією підприємства, протокол від 06.03.2020 № 5;

-  кріпильник Мельник Б.В. здобув професію у НКЦ "Моноліт", посвідчення від
2015 року № 00431, остання перевірка знань з питань охорони праці проведена 
комісією підприємства, протокол від 06.03.2020 № 5;
кріпильник Черненко Д.В. здобув професію у ГТН "Схід ГЗК, свідоцтво від 2006
року № 1315, остання перевірка знань з питань охорони праці проведена комісією 
підприємства, протокол від 06.03.2020 № 5;
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування Куліков Д.А. здобув 
професію у Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї (диплом
НР № 25881522 від 17.01.2005).

-  електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Колєсніков О.В. здобув 
кваліфікацію в УКК ВАТ "Суха Балка" (протокол від 18.09.2003 № 27).

-  електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Гавриленко В.М. здобув 
кваліфікацію в УКК ПАТ "Євраз Суха Балка" (протокол від 17.11.2011 № 36).

-  машиніст електровоза Негоденко В.М. пройшов навчання та здобув кваліфікацію 
в УКЦ ПАТ "Кривбасзалізрудком" (протокол від 15.03.2019 № 90).

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

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються підприємство має 
таке обладнання, а саме: слюсарний інструмент, засоби індивідуального та 
колективного захисту: ручний інструмент, гумові діелектричні рукавиці (дата 
наступного випробування 11.12.2020), покажчик напруги "Поиск-1" (дата 
наступного випробування 11.06.2021), і т. ін. Усе обладнання та ЗІЗ 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно-справному стані з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників._________________________________________________________________

експлуатаційної документації,?

Забезпечення засобами індивідуального захисту: ТОВ «РІПЕА-БУД» забезпечено 
засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці"________________________________

засобів індивідуального захисту,

На ТОВ «РІПЕА-БУД» є затвердженні програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розробленні тестові білети по професіям з перевірки 
знань з питань ОП, наказом № 45/2ОП від 29.03.2019 затверджено та введено у дію 
положення про проведення навчання та перевірці знань з питання ОП. Підприємство 
має кабінет по проведенню навчання з ОП з плакатами наглядними посібниками, 
також є законодавчі акти з ОП: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-



4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-2.01-05
«Перелік робіт з підвищеною небезпекою», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.77-16 "Правила безпеки під 
час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом", 
НПАОП 0.00-1.82-18 "Правила охорони праці під час дроблення і сортування.
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів" та ін._________
На підприємстві в наявності кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства 
та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони 
праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, 
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для 
проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань 
трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони 
праці.____________________________________________________________________

-методичного забезпечення)

.М.

(ініціали та прізвище.)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці £ ? / 20^]).

Примітки:!.. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку  
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  
(застосування) машин, механізмів, устаткованняпідвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається  
фізичними особами, які через своїрелігійні переконання відмовляються від 
йогоприйняття та повідомили про це відповідному органу державноїподаткової 
служби і мають відмітку в паспорті.”
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