
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 Жила Юрій Васильович

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

АЕ 824106 виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 
02 жовтня 1997 року; 50081, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний буд.82,
кв.5__________________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 
____________________________________2172207572______________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,
______________________ 0965763028, yana.zubareva@ukr.net_______________________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
______________________ на об’єктах Замовників 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 _договір добровільного страхування

(найменування страхової компанії,
_відповідальності перед третіми особами не укладався___________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__07.07.2020р.__________
(дата проведення аудиту)

Я,_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_______________  Фізична особа-підприємець Жила Юрій Васильович___________________ ,
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_________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
Автосамоскид БелАЗ 75405, 1993 р.в., виробник ВО «БелАЗ» Республіка Білорусь, державний 

номерний знак Т04161АЕ,_ ідент.№ 18644, двигун №4984, свідоцтво про реєстрацію АЕ №103122 від
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

18 грудня 2012р. видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням;_________
Автосамоскид БелАЗ 7522, 1986 р.в., виробник СРСР, державний номерний знак Т09828АЕ

mailto:yana.zubareva@ukr.net


ідент.№б/н, шассі №00861, двигун №103890487, свідоцтво про реєстрацію АЕ №007891
від 03 червня 2020р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області______

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
________________________________ Кількість робочих місць - 2_________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,
______________у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 1__________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
______ роботи виконуються на території ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» (будівлі (приміщення) та

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
_____ виробничі об’єкти) на підставі договорів-підряду з ПАТ «ЦГЗК»________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Фізична особа-підприємець Жила Юрій Васильович пройшов навчання:

в Учбовому центрі ТОВ «АДАЖИО» з охорони праці і перевірку знань комісією Головного 

управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 26.06.2020р. № 20-195).

Фізична особа-підприємець Жила Ю.В. пройшов навчання та перевірку знань в Учбовому 

центрі ТОВ «АДАЖИО» з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 

організацій (витяг з протоколу від 19.06.2020р. № 20-184).

Фізична особа-підприємець Жила Ю.В. пройшов навчання та перевірку знань в Учбовому 

центрі ТОВ «АДАЖИО» за «Правилами охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 

0.00-1.62-12 (витяг з протоколу від 26.06.2020р. № 20-196).

Фізична особа-підприємець Жила Ю.В. пройшов навчання та перевірку знань в Учбовому 

центрі ТОВ «АДАЖИО» за ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПОПРЕП, ПЕЕЗ, ПУЕ (від 01.07.2020р. 4 група з 

електробезпеки).

Наказом від 27.02.2020р. №1Р-ОП призначено відповідальну особу за безпечну експлуатацію
транспортних засобів, організацію своєчасного огляду та справний технічний стан фізичну особу-
підприємця Жилу Ю.В.____________________________________________________________________

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

Наказом від 03.02.2020р. №01-ОП функції служби охорони праці фізична особа-підприємець 
Жила Ю.В. поклав на себе.

наявністю служби охорони праці,
Наказом від 17.02.2020р. №Р7-ОП створено комісію з перевірки знань працівників

підприємства з питань охорони праці у складі: голова комісії -  фізична особа-підприємець 

Жила Ю.В., члени комісії: начальник відділу транспорту ТОВ «ІГ «ТРАНССТРОЙІНВЕСТ» Єрін 

Микола Васильович (за погодженням), який пройшов навчання і перевірку знань у ТОВ «Учбово- 

курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» із загального курсу «Охорона праці» (витяг з протоколу від 

21.08.2019р. № 326), «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1

1.21-98, «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правил технічної 

експлуатації електроустановок споживачів», «Законодавство про охорону праці», «Правил пожежної 

безпеки» (р.7,8) 5 група з електробезпеки (витяг з протоколу від 22.11.2019р. № 446/1), «Правил 

пожежної безпеки в Україні», Кодекс цивільного захисту (витяг з протоколу від 04.09.2019р. № 341),

«Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 (витяг з протоколу від 

31.07.2019р. № 295); начальник відділу охорони праці ТОВ «ІГ «ТРАНССТРОЙІНВЕСТ» Рускова



Ольга Олександрівна (за погодженням), яка пройшла начання в Учбовому центрі ТОВ «АДАЖИО» з 

охорони праці і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області 

(витяг з протоколу від 13.09.2019р. № 19-220), навчання і перевірку знань у ТОВ «Учбово-курсовий 

комбінат ПРОФІ ЛАЙН» «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 

40.1-1.21-98, «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правил 

технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Законодавства про охорону праці», «Правил 

пожежної безпеки» (р.7,8) 4 група з електробезпеки (витяг з протоколу від 15.08.2019р. № 319), 

«Правил пожежної безпеки в Україні», Кодекс цивільного захисту (витяг з протоколу 

від 04.09.2019р. № 341), «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 

(витяг з протоколу від 31.07.2019р. № 295).

У ФОП Жила Ю.В. переглянуті, затверджені та введені в дію: Положення про службу охорони 

праці (наказ від 04.02.2020р. №Р2-ОП), Положення про систему управління охороною праці (наказ 

від 07.02.2020р. №Р3-ОП), Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці (наказ від 10.02.2020р. №Р4-ОП), інструкції з охорони праці за професіями та за 

видами робіт (наказ від 14.02.2020р. №Р6-ОП), в тому числі: інструкція з охорони праці №7 для водія 

автотранспортних засобів та інструкція з охорони праці № 8 під час вантажно-розвантажувальних 

робіт.

У ФОП Жила Ю.В. ведуться журнали: реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 

праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, реєстрації 

інструкцій з охорони праці, обліку видачі інструкцій з охорони праці тощо.

Працівникі підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засби:

Овчаренко В.В. пройшов навчання в УНРП ВАТ «ТТГЗК» 19.11.2004р. протокол №11 за 

професією водій автотранспортного засобу БелАЗ-7522, 7523, 7570, 7548 посвідчення №530;

Тулба В.Б. пройшов навчання в МЧП «Алеко» 11. 12.2001р. протокол №67 за професією водій 

автотранспортного засобу БелАЗ-75405, 548, 548А посвідчення №84.

Працівники пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, «Правил охорони 

праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 та інструкцій з охорони праці за 

професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт комісією створеною наказом від 17.02.2020р.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
№Р7-ОП.

Технологічні транспортні засоби, представлені в декларації, відповідають вимогам: Закону 

України «Про охорону праці», «Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та 

інших технологічних транспортних засобів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 06.01.2010р. №8, «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження 

(технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2004р. №687, НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок



1

проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних 

засобів» та іншим нормативним документам.

В наявності необхідна експлуатаційна документація. Щорічно - раз на рік проводиться 

технічний огляд технологічних транспортних засобів. 

експлуатаційної документації,

Працівникам забезпечується придбання, комплектування, видача та утримання засобів 

індивідуального захисту з урахуванням вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 

охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому

засобів індивідуального захисту,
місці».

У ФОП Жила Ю.В. 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 «Правила 

охорони праці на автомобілному транспорті» тощо.

Розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці, розроблені тестові білети щодо перевірки знань з питань охорони праці. 

ФОП Жила Ю.В. забезпечений необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 

посібниками, нормативно-правові акти з хорони праці регулярно оновлюються за допомогою 

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

інтернета та друкованих видань.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ ф . № /1^______ .

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.


