
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«Ш ЕЛДОР"__________________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49021, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лісопильна, будинок 10; 43108235;_______
Родіонов Дмитро Сергійович, +380978815385_________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_________________________________ телефакс відсутній, sheldor.ukr@gmail.com__________________
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;

на об’єктах замовників на території України згідно укладених договорів_____________________
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 не укладався

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.11.2020
(дата проведення аудиту)

Я ,  Родіонов Дмитро Сергійович________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
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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

Технологічні траснпортні засоби
- Екскаватор гусеничний, модель CATERPILLAR 330. 2019 рік випуску, країна виробник 

Китай, державний номер Т09639АР. свідоцтво про реєстрацію АР 009177 від 22 квітня 2020 
року видане Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області;

- Екскаватор гусеничний, модель CATERPILLAR 320. 2020 рік випуску, країна виробник 
Китай, державний номер Т09655АР. свідоцтво про реєстрацію АР 009196 від 13 травня 2020 
року видане Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області;

- Екскаватор гусеничний, модель CATERPILLAR 330. 2019 рік випуску, країна виробник 
Китай, державний номер Т09637АР. свідоцтво про реєстрацію АР 009175 від 22 квітня 2020 
року видане Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області;
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Екскаватор гусеничний, модель САТЕКРШЬАЕ. 330, 2019 рік випуску, країна виробник
Китай, державний номер Т09638АР, свідоцтво про реєстрацію АР 009176 від 22 квітня 2020 
року видане Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області;

- Екскаватор гусеничний, модель CATERPILLAR 336, 2019 рік випуску, країна виробник 
Китай, державний номер Т09640АР, свідоцтво про реєстрацію АР 009178 від 22 квітня 2020 
року видане Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області;

- Екскаватор гусеничний, модель CATERPILLAR 336, 2020 рік випуску, країна виробник 
Китай, державний номер Т09716АР, свідоцтво про реєстрацію АР 009242 від 13 липня 2020 
року видане Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області;

- Екскаватор гусеничний, модель CATERPILLAR 330, 2020 рік випуску, країна виробник 
Китай, державний номер Т09715АР, свідоцтво про реєстрацію АР 009243 від 13 липня 2020 
року видане Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області;

- Екскаватор гусеничний, модель CATERPILLAR 330, 2020 рік випуску, країна виробник 
Китай, державний номер Т09688АР, свідоцтво про реєстрацію АР 009241 від 13 липня 2020 
року видане Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області;

- Екскаватор гусеничний, модель CATERPILLAR 330, 2020 рік випуску, країна виробник 
Китай, державний номер Т09654АР, свідоцтво про реєстрацію АР 0091957від 13 травня 2020 
року видане Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області;

підвищ еної небезпеки 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
__________________________________________________кількість робочих місць -  9__________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
______________________________________на яких існує ризик винекнення травм -  1. будівля -1. (за
адресою - 49021, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лісопильна, будинок 10 договір 
оренди від 08.08.2019р.________________________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
______________споруд (приміщень) -  відсутні, виробничих об’єктів -  відсутні___________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки -  директор Родіонов Дмитро Сергійович, фахівець з охорони праці 
Тимрієнко Олександр Віктрович, загальний курс з охорони праці та спеціальне навчання 
пройдено в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр «Аверс», перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, про що свідчать видані 
посвідчення встановленого зразка та витяги з протоколів, а саме:
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 
протокол від 10.11.2020 року № 174-20
Загальний курс охорони праці протокол № 175-20 від 10.11.2020 року.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), Правила улаштування електроустановок 
(ПУЕ), Правила експлуатації електрозахисних засобів комісія з перевірки знань за участю 
представника Держпраці у Запорізькій області та представника управління 
Держенергонагляду у Запорізькій області протокол 10.09.2020 року.
Відповідальною особою за безепечну експлуатацію технологічних транспортних засобів -  
призначено наказом від 10.11.2020 року № 0П -10 механіка Клименко Григорія Івановича, який 
пройшов навчання за НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» протокол від 10.11.2020 року № 174-20, видан Товариством з
обмеженою відповідальністю «Навчальний центр «Аверс»



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

Наказом по підприємству від 01.02.2020 № ОП-3 затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт, необхідні для проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці:
Інструкція з охорони праці № Іпри наданні першої медичної допомоги;
Інструкція з охорони праці № 2 при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт;
Інструкція з охорони праці № 3 при роботі на гусеничному екскаваторі;
Інструкція з охорони праці № 4 при виконанні земляних робіт 
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці_____

Працівники підприємства своєчасно проходять навчання та інструктажі з питань охорони 
праці.
Також на підприємстві розроблені:
______ Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження від 01.09.2020
№ОП-6).
 -  Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ про затвердження від 01.02.2020 №ОП-7);
 - Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про затвердження від
01.02.2020 №ОП-8).
 - Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
01.02.2020 №ОП-9).
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
01.02.2020 № ОП-Ш ___________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Працівники підприємства, які експлуатаують технологічні транспортні засоби:
Алєксєєнко Микола Федорович -  машиніс-тракторист. посвідчення серія ІТ 081385 від
16.02.2017 року видане Держсільгоспінспекцією у Київській області;
Марченко Олександр Петрович -  тракторист-машиніст. посвідчення серія АСІ 19089 від 
02.10.2013 року видане Держсільгоспінспекцією у Запорізькій області;
Білінець Іван Леонідович -  трактрист-машиніст. посвідчення серія АС 024299 від 12.10.2014 
року, видане ПІНТ Луганської ОДА;
Данильчук Василь Васильович -  машиніст-тракторист. посвідчення серії АА 014093 від 
18.05.2005 року видане ІДНТ у Київській області;
Мокрий Сергій Павлович -  машиніст-тракторист. посвідчення серії АТ 065555 від 20.02.2018 
року, видане ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області
Дудник Ігор Миколайович -  машиніст-тракторист. посвідчення серії АА 209967 від 02.01.2003 
видане Вільнянсьским ДТН у Запорізькій області;
Козачок Ю рій Васильович -  машиніст-тракторист. посвідчення серії АБ 177331 від 12.12.2006 
видане Вільнянським ДТН у Запорізькій області;
Скирда Олександр Михайлович -  машиніст-тракторист. посвідчення серії АБ 242762 від 
02.01.2003 видане Вільнянсьским ДТН у Запорізькій області;
Бут Олександ Олександрович -  машиніст-тракторист. посвідчення черії АТ 054786 від
06.02.2018 року видане ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області.
Працівники, які експлуатують заявлені технологічні транспортні засоби пройшли спеціальне 
навчання за НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт протокол від 10.11.2020 року № 175-20. видане Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Навчальний центр «Аверс»
Експлуатаційна документація (паспорти, акт технічного огляду, свідоцтво про реєстрацію, 
декларація відповідності технічному регламенту) в наявності. Державний технічний огляд 
проведено ДП «Запорізький експертно-технічний центр». Технічне обслуговування та ремонт 
проводить ТО В «Катерпіллар Файнепшл Укр а їна » відповідно до договору сервісного
обслуговування.



Працівники при експлуатації  заявлених технологічних г р а с н о р т и х  засобі» застосовують
засоби індивідуальної о захисту -  спецодяг, снецвзуття, сигнальні жилети, ру кавиці.
У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я нри використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» ППЛОІІ 0.00-7.17-18
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами
індивідуального захисту ( костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на Іміс.), каска
захисна (до зносу), п ід ш о л о м н и к  (на 12міс.) ,  о ку л я р и  захисн і  в ідкр ит і  (до зносл),  взимку
додатково: куртка утеплена (на Збміс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.),
які були придбані у квітні 2019 року. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу,
снецвзуття га інших засобів індивідуального захисту.
Працівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям в повному обсязі

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Нормативно-правова база та нормативні акти, які використовуються на підприємстві:
ІУ Лї229-і \' від 21.11.2002 року Закон України «Про охорону праці»
НІ1ЛОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
ІПІЛОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання іі перевірки
знань з п т  ані, охорони прані.
ІПІЛОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій } охорони праці.
ІПІЛОП 0.00-7.17-18 Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я прп
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
ІПІЛОІІ 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання га затвердження роботодавцем нормативних
актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
ІПІЛОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників. 
ПІТ\ОІІ 0.00-1.71-13 Правила охорони прані під час роботи з інструментом та
пристроями; 
ІПІЛОП 0.00-1.15-07 Правила охорони прані під час виконання робіт на висоті;
І ПІЛОН 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
ІІПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працююгь 
під піском.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань ? питань 
охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. необхідні нормагивно-нравові акти з охорони прані, що регулярно 
оновлюються за допомогою Інтериету та друкованих видань. Матеріально-технічна база

в наявносіі 
ової безпеки. 
ення)

Декларація зареєстрована у журналі  обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці  ^  ^

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду па 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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