
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «РБО Україна»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50050,Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Хабаровська, будинок 6 офіс 62,
місцезнаходження,

_______________________________ код ЄДРПОУ 39544128_______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

генеральний директор Оторвін Павло Іванович, тел. 0677294343, rbo_ukraina@ukr.net
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 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;

____________________Згідно договорів підряду на території України____________ _
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
Договір не укладався._______________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.09.2020___________
(дата проведення аудиту)

Я,_Оторвін Павло Іванович___________________________________________________
(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 1,3 метра;

Зберігання балонів із стисненими, зрідженими та інертними газами (кисень, пропан-бутан, 
аргон)_____________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палива, а саме: балони із стисненим, зрідженим та 
інертним газами (кисень, пропан-бутан, аргон), Україна_______________________________

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 місць -12, у тому числі тих, на яких існує ризик_____
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

виникнення травм -  6.___________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Генеральний директор Оторвін Павло Іванович пройшов навчання в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку_знань проведену комісією Головного_управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з законодавчих актів з охорони_праці, гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки,_пожежної безпеки
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(протокол перевірки знань №10/96 від 24.10.2018); «Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол перевірки знань №12/33 
від 26.12.2018); Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій 
(протокол перевірки знань №151 від 17.10.2018); «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол 
перевірки знань №12/121 від 26.12.2018; «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол перевірки знань №10/81 від 26.10.2018).

Наказом по підприємству №90 від 01.09.2020 створена комісія з перевірки знань з 
питань з охорони праці. Комісія діє в наступному складі: голова комісії -  генеральний 
директор Оторвін П.І. та члени комісії директор департаменту з будівництва та ремонтів 
Микитюк А.В., провідний інженер з охорони праці Ігнатов Р.О.

Директор департаменту з будівництва та ремонтів Микитюк Андрій Віталійович 
пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (протокол перевірки знань №12/119 від 26.12.2018); «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол 
перевірки знань №12/33 від 26.12.2018); Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, 
установ та організацій (протокол перевірки знань №189 від 20.12.2018); «Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 
(протокол перевірки знань №12/121 від 26.12.2018; «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол перевірки знань №12/115 від 
26.12.2018).

Провідний інженер з охорони праці Ігнатов Руслан Олександрович пройшов 
навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку _знань проведену комісією 
Головного_управління Держпраці у Дніпропетровській області з законодавчих актів з 
охорони_праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки,_пожежної безпеки (протокол перевірки знань №10/96 від 24.10.2018); 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71
13 (протокол перевірки знань №12/33 від 26.12.2018); Пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ та організацій (протокол перевірки знань №151 від 17.10.2018); 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 
0.00-1.81-18 (протокол перевірки знань №12/121 від 26.12.2018; «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол перевірки знань 
№10/81 від 26.10.2018).

Наказом по підприємству № 63 від 08.05.2020 відповідальними особами за зберігання 
та безпечну експлуатацію посудин які працюють під тиском призначено начальника 
дільниці Боковенко Ігора Федоровича та майстра. Шаровського Олексія Вікторовича. 
Наказом по підприємству № 64 від 08.05.2020 відповідальними особами за безпечне 
виконання робіт на висоті призначено начальника дільниці Боковенко Ігора Федоровича 
та майстра. Шаровського Олексія Вікторовича.

Начальник дільниці Боковенко Ігор Федорович пройшов навчання в ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» та перевірку_знань проведену комісією Головного_управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з законодавчих актів з охорони_праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки,_пожежної безпеки (протокол перевірки 
знань №10/13 від 02.10.2019); «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол перевірки знань №10/17 від 02.10.2019); 
Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (протокол 
перевірки знань №26 від 13.03.2020; «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол перевірки знань 
№10/56 від 09.10.2019; «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол перевірки знань №10/32 від 09.10.20219).



Майстер Шаровський Олексій Вікторович пройшов навчання в ПЗ «Центр первинної 
освіти і навчання» та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(протокол перевірки знань №194/4.20-2020 від 11.03.2020); «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол перевірки знань 
№197/4.20-2020 від 11.03.2020); Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ 
та організацій (протокол перевірки знань №205 від 11.03.2020; «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол 
перевірки знань №201/4.20-2020 від 11.03.2020; «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол перевірки знань №192/4.20-2020 від
11.03.2020)._________________________________________________________________________

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

Наказом по підприємству №36 від 10.09.2019 створена служба охорони праці. 
Функції служби охорони праці покладені на провідного інженера з охорони праці Ігнатова 
Руслана Олександровича._____________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві затверджені та введені в дію наказом по підприємству №139 від 
01.11.2019 «Положення про службу охорони праці», «Положення про систему управління 
охорони праці (СУОП)», «Положення про порядок розробки та затвердження інструкцій з 
охорони праці та пожежної безпеки», «Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки», «Положення про 
профілактичну роботу з охорони праці та пожежної безпеки», «Положення про порядок 
застосування нарядів-допусків при виконання робіт підвищеної небезпеки», «Положення 
про нарядну систему».

Наказом №98 від 14.09.2018 затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці за професіями та видами робіт в кількості 32 інструкцій, в тому числі: «Інструкція з 
охорони праці для працівників підприємства, виконуючих роботу з експлуатації, 
зберіганню та транспортуванню балонів» ОТ.01.06.18; «Інструкція з охорони праці для 
газозварників та газорізальників» ОТ.01.10.18; «Інструкція з охорони праці для 
електрогазозварника» ОТ.01.32.18; «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на 
висоті із застосуванням спеціальних запобіжних засобів» ОТ.01.04.18. Наказом №99 від 
14.09.2018 затверджена та введена в дію «Інструкція про заходи пожежної безпеки на 
підприємстві» ПБ.01.02.18.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних 
закладах та мають відповідні посвідчення. Електрогазозварник Фіненко Максим 
Григорович здобув професію електрогазозварника в Криворізькому професійному 
транспортно-металургійному ліцеї в м. Кривий Ріг (Диплом НР №47694082 виданий 
13.02.2015). Електрогазозварник Борисов Павло Іванович здобув професію 
електрогазозварника в навчальному центрі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в м. Кривий 
Ріг (Свідотство №2014/2955 видане 03.06.2014). Електрогазозварник Куракін Антон 
Юрійович здобув професію електрогазозварника в навчальному центрі ПАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний комбінат» в м. Кривий Ріг (Свідотство №2014/2955 видане 
03.06.2014). Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Панчук 
Олександр Миколайович здобув професію монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій в ПЗ «Центр первинної освіти і навчання» в м. Кривий Ріг 
(Свідотство №174-20-03 видане 08.05.2020); Монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій Миколайович та Глущик Олександр Євдокимович здобув



професію монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій в ПЗ «Центр 
первинної освіти і навчання» в м. Кривий Ріг (Свідотство №174-20-02 видане 08.05.2020).

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог 
«Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці». Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань з 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 
0.00-1.81-18; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
НПАОП 0.00-1.71-13; «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 
0.00-1.15-07 що підтверджується протоколами №140,142, 143 від 31.08.2020 та інструкцій 
з охорони праці що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в постійно діючій 
комісії ТОВ «РБО Україна» (протоколи №№108, 140, 143) та відповідні інструктажі з 
охорони праці. Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Панчук 
О.М. та Глущик О.Є. пройшли навчання в ПЗ «Центр первинної освіти і навчання» та 
перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол перевірки знань №218/4.20-2020 від 11.03.2020). 
Виконавці вогнених робіт Фіненко М.Г., Борисов П.І., Куракін А.Ю. пройшли навчання 
та перевірку знань з пожежно-технічного мінімуму в ТОВ «НКЦ «Моноліт» що 
підтверджується протоколом №62 від 26.08.2020, а також відповідні інструктажі з 
пожежної безпеки.______________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Газополум’яне обладнання пройшло випробування (протоколи №№1113375, 
1113376, 1113371, 1113372, 1113373, 1113374 від 18.06.2020 та 1113380, 1113379 від
18.08.2020) та відповідають вимогам нормативних документів з охорони праці. Мобільні 
приміщення (в кількості 2 шт) для зберігання баллонів (8шт.) обладнані згідно «НПАОП 
0.00-1.81-18» знаходяться на території підприємств-замовник._Ведеться необхідна, 
експлуатаційна та ремонтна документація (паспорти та інструкції з експлуатації).

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту (спецодяг, чоботи, каски, щитки зварника, окуляри газорізальника, сигнальні 
жилети, захисні окуляри, пояса монтажні лямкові 2ПЛ-К та інше), у відповідності до 
чинних нормативних актів. Пояса монтажні лямкові 2ПЛ-К зав. №№ 001280, 001323, 
001303, 001289, 002069, 002068, 001302, 002071, 002067, 002070 пройшли випробування 
та згідно протоколів випробування від 03.09.2020 придатні до експлуатації, та щоденно 
перед застосуванням оглядаються із записом в спеціальному журналі. Всі засоби 
індивідуального захисту використовуються за призначенням, утримуються у технічно 
справному стані згідно вимог документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці: 
Закон України «Про охорону праці»; «Порядок проведення медичних о глядів робітників 
певних категорій»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; 
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 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці»; НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00
4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 45.2-7.02-12



«Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з 
охорони праці. На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхі лні нормативно- 
правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та
друкованих видань

іої бази навчально-методичного забезпечення)

П.І. Оторвін

03 вересня 2020 р
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у тер 
Держпраці /< $_____20 р. N Ж ?-

»иторіальному органі

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.".
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