
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
_________________  «НАФТАТРАНССЕРВІС»

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

50069. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Медова, будинок 48А
місцезнаходження,

__________________________________________30442560______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Недериця Володимир Миколайович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_______________________________________(056) 492 25 30____________________________________
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;

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території України 
місце виконання робіт підвищ еної 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 ТДВ «СК «ГАРДІАН»,
страховий поліс діє до 11.10.2021, ЦВО-20-5391-ДН-0502 від 03.09.2020____________ ___________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10.09.2020р.______________
(дата проведення аудиту)

___________________________ Я, Недериця Володимир 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 за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

Вантажопідіймальні крани, а саме:___________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

______  Автомобільний стріловий кран КТА-16.01, зав.№00111, 2004р.в., Україна______________
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, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 2 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень),

Кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда та виробнича база - Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. Медова. 48а (реєстрація права власності від 15.06.2017р. індексний номер
89655421, виданий Криворізьким міським управлінням юстиції Дніпропетровської області)_______

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

Інші відомості Директор Недериця В.М. пройшов навчання з: загального курсу охорони праці в 
TÜB «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 22.03.2018 № 3/94); НПАОГ1 
0.00-1.71-13 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 29.03.2018 № 
3/104); НПАОП 0.00-1.62-12 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від
22.03.2018 № 3/91); НПАОП 0.00-1.80-18 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, 
яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол від 20.02.2019 № 2/86); Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (протокол від
13.12.2017 № 9/46) та має IV групу з електробезпеки до і вище 1000 В.; НПАОП 0.00-1.15-07 в 
ГОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 11.01.2018 № 1/37).
Алєксєєв O.A.-головний інженер, пройшов навчання з: загального курсу охорони праці в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 20.11.2019 № 11/113); НПАОП 
0.00-1.71-13 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 20.11.2019 №
11/92); НПАОП 0.00-1.62-12 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від
20.11.2019 № 11/121); НПАОП 0.00-1.80-18 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол від 05.12.2018 № 12/20); Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» (протокол від 16.12.2019 № 12/53-1); НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 19.02.2020 № 2/77).
Бойко С.В. - інженер з охорони праці, пройшла навчання з: загального курсу охорони праці в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 22.11.2017 № 11/89); НПАОП 
0.00-1.71-13 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 29.11.2017 №
11/131); НПАОП 0.00-1.62-12 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від
29.11.2017 № 11/127); НПАОП 0.00-1.80-18 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол від 20.02.2019 № 2/86); Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» (протокол від 02.11.2018 № 11/1); НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у



Дніпропетровській області (протокол віл 11.01.2018 № 1/37).
Гнедаш О.В.- уповноважена найманими працівниками особа, пройшов навчання з: загального 
курсу охорони праці в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 

■ 14.08.2019 № 8/62); НПАОП 0.00-1.71-13 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, 
яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол від 26.02.2020 № 2/124); НПАОП 0.00-1.62-12 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку 
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол від 26.02.2020 № 2/120-1); НПАОП 0.00-1.80-18 в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 05.12.2018 № 12/20); Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів, «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка 
створена на підставі наказу TOB «HKLI «МОНОЛІТ» (протокол від 26.02.2020 № 2/104); НПАОП 
0.00-1.15-07 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 26.02.2020 № 
2/113-П.
Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні 
посвідчення.
- Диплом Рясного В.Г. В №684761 від 23.07.1992р.. виданий профтехучилищем №9 м.Кривого 
Рогу, що він пройшов навчання та здобув професію машиніст крану автомобільного 5 розряду.
- Диплом Шевченко С.О. №29051541 від 01.07.2006р., виданий Криворізьким професійним 
гірничо-металургійним лвцеєм, що він пройшов навчання та допущений до виконання 
стропальних робіт.
Працівники Рясний В.Г. та Шевченко С.О. зайняті при виконанні робіт підвищеної небезпеки, 
щороку проходять: спеціальне навчання, відповідні інструктажі, перевірку знань з питань охорони 
праці відповідних нормативно-правових актів охорони праці, у тому числі законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки тощо в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ГІП «Нафтатранссервіс» в обсязі 
виконуваної ними роботи (протоколи №1 від 07.02.2020. № 33 від 18.09.2020). Навчання і 
перевірка знань з питань охорони праці на підприємстві, спеціальне навчання, організація і 
проведення інструктажів з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог
«Положення про порядок проведення__навчання__L_перевірки знань працівників ІІП
«Нафтатранссервіс» з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації.
затвердженого наказом від 01.12.2017 № 5 по Підприємству.____________________________________

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

Наказом по підприємству 15.11.2017р. №200 створена та діє служба охорони праці в особі 
інженера з охорони праці Бойко С.В. На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці, наказом по підприємству від 02.01.2020 № 6 створена комісія з перевірки 
знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії -  директор Недериця В.М., 
заступник голови комісії -  головний інженер Алєксєєв O.A.. члени комісії -  інженер з охорони 
праці Бойко С.В.. уповноважена найманими працівниками особа Гнедаш О.В. На Підприємстві 
згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до вимог НПАОП 0.00-6.03-93 
Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві, розроблено, затверджено та діють відповідні Положення, а саме: «Положення про 
систему управління охороною праці на ПГІ «Нафтатранссервіс» (наказ 26.12.2017 №9), 
«Положення про службу охорони праці на ПП «Нафтатранссервіс». (наказ від 29.12.2017 №12), 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників ПП 
«Нафтатранссервіс» з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації (наказ від
01.12.2017 №5), «Положення про нарядну систему на ГІП «Нафтатранссервіс» (наказ від
06.08.2018 №40), «Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з 
питань охорони праці в ПП Нафтатранссервіс» (затверджене протоколом загальних зборів



трудового колективу від 29.11.2018 №2).
наявністю служби охорони праці,

Безпечна експлуатація устатковання підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з 
охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Ведуться журнали реєстрації та видачі 
інструкцій з охорони праці, в тому числі: Інструкція № ОП-НТС-ОЗ для машиніста автомобільного 
крана: Інструкція № ОП-НТС-22 при експлуатації вантажопідіймальних механізмів: Інструкція № 
ОП-НТС-26 при роботі на персональному комп'ютері. 05.12.2018р. затверджено тематичний план 
спеціального навчання з питань охорони праці машиніста автомобільного крана. Ведеться
внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці._________________________________
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:_________________
-проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці:_________
-до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію:______
-проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності мається експлуатаційна документація на устатковання підвищеної небезпеки: 
паспорти, інструкції з експлуатації.
Для виконання заявлених видів робіт та експлуатації автомобільного крану у ПП 
«Нафтатранссервіс» в наявності наступні засоби: автомобільний стріловий кран КТА- 
16.01.00.000У. заводський №00111. рік виготовлення - 2004. країна виробник -  Україна. 
Технічним експертом з діагностики вантажопідіймальних кранів та оцінки технічного стану 
підйомних споруд був проведений повний технічний огляд крану (07.12.2019). При огляді після 
випробувань залишкових деформацій, тріщин та інших дефектів, що перешкоджають безпечній 
експлуатації не виявлено. Устатковання визнане придатним до подальшої експлуатації (дата
наступного ЧТО:07.12.2020, ЕО: 05.12.2021).___________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17- 
18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці, а саме: костюми бавовняні, чоботи кирзові, рукавиці, 
куртки утеплені, штани утеплені, чоботи утеплені, головні убори утеплені, інше). Засоби 
індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному 
стані з проведенням обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

При експлуатації устатковання підвищеної небезпеки підприємство керується нормативно- 
правовими актами: Закон України «Про охорону праці»: Закон України «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки»: Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107: Порядок проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 
травня 2004 року № 687: Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956: Порядок 
декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.07.2002 № 956; НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання: 
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті: НПАОП 0.00-2.01-05 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою; НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань 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 0.00-4.21-04 
Типове положення про службу охорони праці: НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників: НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та



захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками; НІІАОП 0.00-7.17- 
18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці; НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Обладнано кабінет з охорони праці для 
проведення навчання, лекцій, консультацій, інструктажів з питань охорони праці, забезпечено 
необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками та стендами. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.________________________________________________________________________

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

В.М.Недериця
(ініціали та прізвище)

II
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держгіраці 20*ййз. № _____ .

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 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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