
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, 

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Фізична особа-підприємець РЕШОТКА СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

паспорт, серія АМ №1927913, виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України
серія і номер паспорта,ким і коли виданий,

в Дніпропетровській обл., 13.06.2002р.

________________ 50083, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Паланкова, буд. 21________________
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2401706373 

_________________________________________тел. 0564042731_________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території України.
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:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед____
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року в ФОП Решотка______
Сергій Павлович страхування не проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки.__________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

ТОВ «ПромТехДіагностика»
(дата проведення аудиту)

Я, ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

______________ РЕШОТКА СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ___________________________________________________
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:
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників____________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Вантажопідіймальні крани та машини, а саме:_____________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
- Автомобільний стріловий кран QY25K5, зав. №LXGCPA324KA0021901, 2020р.в., Китай._____________

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

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



Кількість робочих місць: 3; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 2;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда та виробнича база - м. Кривий Ріг, вул.______
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Нікопольське Шосе, буд. 207 (реєстрація права власності від 25.04.2014р. індексний номер 20960051, 
виданий Криворізьким Міським нотаріальним округом Дніпропетровської обл.).

2

Інші шд0М0Сті - Фізична особа-підприємець Решотка С.П. пройшов навчання законодавчих
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ТОВ"НКЦ"Моноліт" м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 5/142 від 
29.05.2019р.

- Фізична особа-підприємець Решотка С.П. (V група з електробезпеки до 1000 В і вище), 
пройшов навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ НКЦ "Моноліт" та перевірку знань проведену
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.__________________________
Витяг з протоколу №5/4 від 02.05.2018 р., наступна перевірка знань 02.05.2021р.

- Фізична особа-підприємець Решотка С.П. пройшов навчання Правил охорони праці під час 
роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку 
знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Витяг з протоколу № 7/142 від 24.07.2019р._______________________________________________________
- Фізична особа-підприємець Решотка С.П. пройшов навчання Правил охорони праці на 

автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань 
проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 7/86 
від 11.07.2019р.________________________________________________________________________________

- Фізична особа-підприємець Решотка С.П. пройшов навчання Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведену комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 7/9 від 03.07.2019р.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні 
посвідчення:____________________________________________________________________________________
- Свідоцтво Тарасова П.В., №119 від 11.11.2002р., видане УПКЦ ВАТ "ПівдГЗК", що він пройшов
навчання та здобув професію кранівник 6 розряду;________________  _______

- Посвідчення Татаренко І.В., №6510 від 22.05.2019р., видане ТОВ «НКЦ «Моноліт», що він
пройшов навчання та допущений до виконання стропальних робіт;________________________________
Наймані працівники:- Тарасов П.В., Татаренко І.В., зайняті при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки, пройшли навчання Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ"НКЦ"Моноліт" м. Кривий Ріг 
та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. 
Витяг з протоколу № 5/142 від 29.05.2019р.; мають IV групу з електробезпеки, допущені до роботи в 
електроустановках, напругою до 1000 В і вище, пройшли навчання Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ 
НКЦ "Моноліт" та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Витяг з протоколу №5/4 від 02.05.2018 р., наступна перевірка знань 
02.05.2021р.; Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00
1.71-13) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 7/142 від 24.07.2019р.; Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведену 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 7/10 від 
03.07.2019р.__________________________________________________________________________________

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



з

Накази з охорони праці:
Положення про систему управління охороною праці (наказ № 2 від 23.01.2019р.);
Положення про службу охорони праці (наказ № 2 від 15.01.2019р.); Положення про_________________
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 2 від 15.01.2019р.). 
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 4 від 17.01.2019р.);
Положення про енергетичну службу; Положення про порядок застосування нарядів - допусків 
на виконання робіт підвищеної небезпеки; Положення про нарядну та биркову систему 
(наказ № 2 від 15.01.2019р.).
Bиконання функцій служби охорони праці покладено на фізичну особу-підприємця Решотку С.П. 
(наказ № 1 від 15.01.2019р.). Наказом № 5 від 17.01.2019р. відповідальною особою за безпечне 
виконання робіт підвищеної небезпеки призначено фізичну особу-підприємця Решотку С.П.; 

Переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № 3 від 16.01.2019р.), а 
саме: інструкція з охорони праці для кранівника, стропальника (№ 8,9);
B Ф РП Решотка С.П. ведуться наступні журнали:______________________________________________

-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;___________________________________
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;__________________________
-реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;________________________________________
-видачі інструкцій з охорони праці;_________________________________________________________
-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;________________
-реєстрації нещасних випадків на виробництві;______________________________________________
-обліку та зберігання засобів захисту.__________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
B Ф РП Решотка С.П. в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми, 

устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі на автомобільний стріловий кран QY25K5.
експлуатаційної документації,

Працівники ФOП Решотка С.П. в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту (каски, захисні окуляри, та інш.) відповідно до вимог НИAOП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» за професіями._______________________________________

засобів індивідуального захисту
B ФOП Решотка С.П. в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НИAOП,

а саме:__________________________________________________________________________________________
ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.__________________________________
Пост КМУ №1107 від 26.10.2011р Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки (зі________
змінами)._______________________________________________________________________________________
НИAOП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.__________
НИAOП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками
засобів індивідуального захисту на робочому місці.________________________________________________
НИAOП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці.__________________________________________________________________________________
НИAOП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.__________________________
НИAOП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.________________________________
НИAOП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів._________________
НИAOП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.______
НИAOП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті._________________________
НИAOП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.________________________________________________
Наказ MOЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних________
категорій._______________________________________________________________________________________

Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони 
праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, тощо) та технічної 
документації Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.



Для виконання заявлених видів робі та експлуатації автомобільного крану у ФОН Решотка С.ІІ

в наявності наступні з а с о б и : _________________________________________________________
-  автомобільний стріловий кран ОУ25К5. заводський № ЬХОСРА324КАОР21901, рік 

виготовлення -  2020. країна виробник -  Китай. 03.07.2020 фахівцями уповноваженої організації Т()В 
«Експерт Техсервіс» (Дозвіл від 07.02.2018 № 86.18.30, діє до 07.02.2023) був проведений пер вин 11 и і і 
повний технічний огляд крану. При зовнішньому огляді дефектів, що перешкоджають безпечнії 
експлуатації, не виявлено. Устатковання визнане придатним до подальшої експлуатації (дач; 
наступного ЧТО: 03.07.2021, ПТО: 03.07.2023');

ФОП Решотка С.П. обладнано кабінети охорони праці, оснащені оргтехнікою, навчальним 
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими ч 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою. 
навчальними програмами, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій праці в ник і в 
питань трудового законодавства і охорони праці.______________________
______При прийомі працівників на роботу у ФОП Решотка С.П. проводиться під розписк
ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничії 
факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих вироб 11 и ч и
факторів._____________________________________________________________________________

Навчання та перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці у праці ви и кі н 
суб’єкта господарювання проводиться в спеціалізованих учбових закладах або на підприсмсч ва.\. 
які мають відповідну виробничу базу для проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці.__________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку с у б ’єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці # Г ~ __  2 0 ^ ^  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 підвищ еної 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 держ авної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.” .


