
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

вх.

ДЕКЛАРАЦІЯ У Ь Щ  9ПШ ._ ! =
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця т о в а р и с т в о ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІПЕА-БУД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, кімната 201К 
, місцезнаходження,
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,

е-таіі: 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 Ш КО Д И ____________________________ В ід с у т н є ________________________ _______ _

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____________________________________ Не проводився__________________________________ _

(дата проведення аудиту)

Я , Колоколов Андрій Миколайович______________ _________
(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: роботи,....  що ..виконуються____ на... висоті понад
1,3м_________________________ _______________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

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

mailto:a.kolokolov@kholdinq.dp.ua


номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

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

Кількість робочих місць-18, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм- 2 ___
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 201КД___
приміщення в баштовій надшахтній будівлі ш. Східна ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг’’: приміщення в
будівлі побутового комбінату шахти ім Аспгема ПАТ___ “Арсело рМ ітта л Кривий
Ріг” __ _ __________ .................. .............. _ .................. .......... ... .................... ................_

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ генеральний директор — Колоколов А.М., 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 Держпраиі у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №186 від 
17.05.2017р.), НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті" 
комісією, що створена на підставі наказу №102 від 27 червня 2017р. Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (протокол №71 від 20.03.2 0 1 8 р . ) ._____________________ ______________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ №11 від 
21.02.2018р.). Голова комісії генеральний директор Колоколов Андрій Миколайович та члени комісії: 
головний інженер Латиш Максим Сергійович пройшов перевірку знань законодавчих актів з охорони 
пращ, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки пожежної 
безпеки комісією, що створена на підставі наказу №102 від 27 червня 2017р. Гопорної о управління 
Держпраиі V Дніпропетровській області (витяг з протоколу №533 від 29.11.2017р.), НПАОП 0.00-1.15- 
07 'Правила охорони праці під час _в и конання роби на висоті” комісією, що с : вор е н а_ на _п ідеї М І  
наказу №102 від 27 червня 2017р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол №71 від 20.03.2018р.)., інженер з охорони пращ Янова Оксана Володимирівна пройшла
перевірку знань законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці,_техногенної безпеки,
надзвичайних ситуацій на виробництві, електробезпеки ,. правил пожежної безпеки, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, загально-обов'язкового страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань комісією, що створена на підставі наказу №44 від 09 
жовтня 2015р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №191 від 
1112,2015р.), НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті" 
комісією, що створена на підставі наказу №102 від 27 червня 2017р. Головного управління Держпраиі 
у Дніпропетровській області (протокол №71 від 20 03 2018р.) . ___________________________________

Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті в т.ч. облік, організацію своєчасного 
огляду, випробування та зберігання запобіжних поясів та пристосувань, ведення Журналу обліку та 
зберігання засобів захисту з правом видачі наряд-допусків призначений електромеханік Футько 
Микола Миколайович (наказ N927 від 27 03.2018р. і. який пройшов навчання Ні 1АОП 0 00 і 15-07 
“Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” комісією, що створена на підставі наказу 
N9102 від 27 червня 2017р. Головного управління /Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з
Протоколу №493 від 08.11.2017р .) .______________________________________________________________

(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 інженера з охорони праці Янову О,В., яка пройшла 
перевірку знань законодавчих і нормативно-правоізих актів з охорони праці, техногенної безпеки 
надзвичайних ситуацій на виробництві, електробезпеки, правил пожежної безпеки, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, загально-обов'язкового страхування від нещасних випадків 
нз виробництві _та професійних захворювань комісією, що створена на підставі наказу №14 від 09 
жовтня 2015р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області тіротокол №191 від
1-1.12:2015р.), НГІАОГІ 0,00-1.15-07 “Правила охорони праці під..час виконання робіт на висоті’
комісією, що створена на підставі наказу №102 від 27 червня 2017р. Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській обт і асті (протокол №71  в ід 20 03.2018 с. ________ ______
- ! наявністю служби охорони праці,



Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та в щ по Відні ін струю а ж і з  
питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05. 'Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, робітники підприємства „пройшли...навчання
НПАОП 0.0Ö-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на .висоті комісією, що 
створена на підставі щаказх №102, від 27 червня 2017р. Головного управління. Держпраці. у 
Дніпропетровській області (протокол №11/136 від 29 11.2017р.), виробничих інструкцій та .інструкцій^, 
охорони праці, що діють на підприємстві та відповідні інструктажі з охорони праці, що
підтверджуються відмітками в журналах._________________________________________ __________ _____
{_____. На підприємстві розроблені та введені в дію інструкції з охорони пращ на види робіт
підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі №10-2018 під час виконання робіт на 
висоті.______ ___________________________________________________________________ _______________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інстру-п їм з експлуатації на
пояси запобіжні__  лямко в і типу 2ПЛ-К2. зав__ №003530, 003531 (придбані____ в січні
2 0 1  8 р . і . ' ........................ ~  ____________ ________________

експлуатаційної документації,

Драбини планується придбати у найближчий час. Пояси запобіжні, каски, драбини будуть 
використовуватися за призначенням, зберігатися у технічно справному стані з проведенням 
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________ ____ _____________

Працівники ТОВ "Ріпеа-Буд" забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 ' Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту'1 та НПАОП 
0.00-3 10-08 "Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
Індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості '._____________________________

засобів індивідуального захисту,

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, перевірки знань з питань охорони праці в повно му обсязі.____________

бази навчально-методичного забезпечення)

Копоколов AM.

обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ^  _20- ^ 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 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


