
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КОМПАНІЯ РУДЕКС»______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49100, Д ніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Н абереж на П еремоги, буд. 120__________

місцезнаходження,
________________________________________ 35497588______________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
________________________ Директор Винник Андрій Володимирович_____________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
____________________________  056315558. rudeks.info@ gm ail.com ____________________

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
_____ за договорами підряду територія 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 відповідальності 
перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядкута правил проведення 
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ
№ 1788 від 16.08.2002 р., підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки______________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата 
його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці звіт за результатами аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0554.20 від
03.09.2020 р . ,  проведеного ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»________________________ д

(дата проведення аудиту)
_____________ Я, Винник Андрій Володимирович________________________________ -

(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, мбханізмів,устатковання підвищеної небезпеки: 
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі
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дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: гірничошахтне 
устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та 
збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, 
гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях____________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

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: 8.на яких існує ризик виникнення травм: 5__________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм

Офісне та виробниче приміщення підприємство орендує у ТОВ 
«КРИВБАСМЕХРЕМОНТ» за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, 
вул. Ракітіна, буд. 31 Л (договір оренди № 1 від 15.05.2020 р.)_____________________________
будівель і споруд (приміщень),виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)
Інші відомості:

Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці у встановленому порядку:

Директор Винник Андрій Володимирович, технічний директор Плахтиря Кирило 
Володимирович, майстер Мосьпан Антон Анатольович пройшли навчання у 
НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань 
законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу у комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 5/07-20 ОП-КР від
17.07.2020 р е 

директор Винник Андрій Володимирович, технічний директор Плахтиря Кирило
Володимирович, майстер Мосьпан Антон Анатольович ггрой шли навчання у 
НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань 
НПА011 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями». НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під час дроблення і 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» у комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протоколи № 1/07-20 КК-КР від
15.07.2020 р. та № 4/07-20 ІП-КР від 17.07.2020 р е 

директор Винник Андрій Володимирович, технічний директор Плахтиря Кирило
Володимирович, майстер Мосьпан Антон Анатольович пройшли навчання у 
НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань 
НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві», НПАОП 
10.0-1.03-90 «Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля 
(сланців)» у комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
(протоколи № 5/07-20 КХ-КР від 15.07.2020 р. та № 2/07-20 БВ-КР від 15.07.2020 р.)..

Директор Винник Андрій Володимирович, технічний директор Плахтиря Кирило 
Володимирович, майстер Мосьпан Антон Анатольович пройшли навчання у 
НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом», НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ 
рудних та нерудних корисних копалин підземним способом» у комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (протоколи № 3/07-20 ВС-КР від 15.07.2020 р. 
та № 4/07-20 ПЗ-КР від 15.07.2020 р.).
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Директор Винник Андрій Володимирович, технічний директор ІІлахтиря Кирило
Володимирович, майстер М осьпан Антон Анатольович пройшли навчання у 
НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» та перевірку знань у 
комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області (протокол № 1.07-20 ЕЛ/Л від 16.07.2020 р.), 
присвоєні IV групи з електробезпеки (до і вище 1000 В).

На підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за 
безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 10 від 12.08.2020 р. відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства призначений майстер Мосьпан A.A.

Наказом № 16-ОП від 01.04.2020 р. відповідальним за безпечне ведення робіт з 
монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції 
гірничошахтного устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, корисних 
копалин у гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях призначений майстер 
Мосьпан A.A.___________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 1 від 20.07.2020 р. виконання 
функцій служби охорони праці покладено на технічного директора Плахтиря К.В.
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 2 від 21.07.2020 р.: 
«Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці».

Працівники підприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань 
охорони праці - вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються 
інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів 
праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (№ 13-ОП 
від 01.04.2020 р.). Голова комісії- директор Винник А.В, члени комісії- технічний директор 
Плахтиря К.В, майстер Мосьпан A.A.

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 4 від 23.07.2020 р. 
інструкції з охорони праці, зокрема інструкція з охорони праці «Для слюсаря-ремонтника».

Робітники підприємства пройшли навчання з загального курсу охорони праці (протокол 
№ 1/2020 від 27.07.2020 р.). НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом», НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки 
під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом» 
(протокол № 3/2020 від 29.07.2020 р.). НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під 
час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів», НПАОП 10.0-1.03-90 «Правила безпеки для підприємств по збагаченню та 
брикетуванню вугілля (сланців')» (протокол № 2/2020 від 28.07.2020 р.). НПАОП 0.00-1.71- 
13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 23.1- 
1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві» (протоколи № 5/2020 від
31.07.2020 р.. № 6/2020 від 03.08.2020 р.). НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» (протокол № 4/2020 від 30.07.2020 р.~), присвоєна II та III 
групи з електробезпеки.
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Робітники мають середньотехнічну фахову освіту, професійну підготовку здобуту на 
курсах та в спеціалізованих навчальних закладах.

П рацівник В иноградов О.О. здобув професійну підготовку за фахом монтажник 
технологічного устаткування у ТОВ Н ВЦ  «П рофесійна безпека» (посвідчення №  1008- 
1-2020 від 07.08.2020 р.).

П рацівник М асю та А .Ю . здобув професійну підготовку за фахом слю сар-ремонтник 
у ТОВ Н ВЦ  «П роф есійна безпека» (посвідчення №  1007-1-2020 від 07.08.2020 р.).

П рацівник Ж мур O.A. здобув професійну підготовку за фахом електрогазозварник 
у КЗРДА  (свідоцтво №  1201 від 005.07.1984 р.).

П рацівник Грицай А.Ю . здобув професійну підготовку за фахом верстатннк 
ш ирокого профілю  у П ТУ  №  45 м. Кривий Ріг (диплом ДЕ №  024282 від 25.06.1996 р.).

П рацівник Волощ ун A.C. здобув професійну підготовку за фахом фрезерувальник у 
ПП «ВО СХО Д» м. Кривий Ріг (посвідчення № 233 від 29.03.2011 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні 
журнали:

журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
журнали реєстрації проведення первинного, повторного та позачергового
інструктажу з питань охорони праці;
журнали реєстрації проведення цільового інструктажу з питань охорони праці; 
журнали видачі наряд-допусків;
журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці;
журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту;
журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.__________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності паспорти, технологічні карти, керівництва, проекти 

організації робіт на ремонт устаткування та інструкції з експлуатації на обладнання, що 
застосовується при проведенні робіт з механічної обробки металів (верстати токарні.
фрезерні), ручний електроінструмент.____________________________________________________

експлуатаційної документації,

_____ Робітники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом
спецвзуттям, захисними окулярами і засобами захисту р у к .______________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого 

наказом М іністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246. працівники 
Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд в КП 
«Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2» ДОР».

________ У наявності нормативно-правова база: 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 0.00-4.01-08 «Положення 
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту»; НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів»; 
НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві»; НПАОП 0.00-1.24- 
10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом»; 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 10.0-1.03-90 «Правила безпеки
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для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців)»; Н1ІАОП 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Матеріально-технічна база 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

ТОВ «КОМПАНІЯ РУДЕКС» виконує монтаж і демонтаж, налагодження, ремонт, 
технічне обслуговування гірничошахтного устатковання та устатковання для видобутку, 
транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування 
руд і концентратів, зокрема: класифікаторів спіральних, редукторів центрифуг, та іншого 
обладнання. Для виконання заявлених робіт Підприємство орендує у ТОВ 
«КРИВБАСМЕХРЕМОНТ», згідно з договором оренди обладнання № 2 від 15.05.2020 р.. 
таке обладнання (верстати токарно-гвинторізний 163, верстат консольно-фрезерний 
6М13ПБ, верстат вертикально консольно-фрезерний 6Т12-1), набір інструментів 
слюсарних, кутові шліфувальні машини - 2 од.

М атеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що
регулярно оновлюються за допомогою_____ Інтернету та друкованих
в и д а н ь ________________________________________________________________

і-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

A.B. Винник
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /£? 2 0 ^ ф .  № .

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 підвищ еної 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 служ би і мають відмітку в паспорті.
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