
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

прізвище, ім’я та по батькові керівника,номер телефону, 

телефаксу, адреса електронної пошти;

______________ Фізична особа-підприємець РЕШ ОТКА СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

1—2_______ І____________ І--------------------------------------------' --------------------------------------L.

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання,

___________ реєстраційний номер облікової картки платника податків: _______________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_________________________ ___. - - 7 1 - ,  otitb.reoil@gmail.com________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

_______ Технологічний транспортний засіб експлуатуються на території 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
________________________ ПАТ «СК» Українська Страхова група»,___________________________

(найменування страхової компанії,

_______________________ строк дії страхового полісу 20 липня 2021р._________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24.06.2020
(дата проведення аудиту)

£

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

___________Я,  фізична особа-підприємець Решотка Сергій Павлович______________________ ,
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 підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засіби: 1) Гусеничний екскаватор CATERPILLAR 336GC. 2020р.в„ 
Китайська Народна Республіка. державний номерний знак -  Т10014АЕ,

mailto:otitb.reoil@gmail.com


ідент. № CAT00336KJFW10223. двигун № Е7А32078. свідоцтво про реєстрацію А Е 0 0 8 1 і^  
від 01 листопада 2020 видане Головним управлінням Держпраці в Дніпропетровській області. 
2) Колісний фронтальний навантажувач SEM 656D. 2020р.в., Китайська Народна Республіка, 
державний номерний знак -  Т10015АЕ, ідент. № SEM 00656CS5304119, двигун 
№ 1220С001733, свідоцтво про реєстрацію АЕ008120 від 01 листопада 2020р. видане 
Головним управлінням Держпраці в Дніпропетровській області. _______________________

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 міць -2 , у тому числі тих, на яких існує підвищенній ризик виникнення 
травм -2 . __________________________________________________________ ________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне і виробниче приміщення, а також стоянка ТТЗ знаходиться за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 207 (реєстрація права 
власності від 25.04.2014, індексний № 20960051, виданий Криворізьким міським 
нотаріальним округом Дніпрпетровської області. Власник нерухомого майна є Решотка С.П.)

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

Інші відомості:
Фізична особа-підприємець (керівник) -  Решотка Сергій Павлович, начальник відділу 

охорони праці Розумовський Вадим Миколайович, головний механік Мазур Генадій 
Вікторович, майстер АЗС Науменко Олександр Ігорович, енергетик Тхоренко Валерій 
Олександрович, пройшли навчання в ТОВ Навчально-курсовому центрі «Моноліт» та 
учбовому комбінаті ТОВ «ЦТОР», перевірка знань під головуванням та членами комісії 
Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:________________________________________________________________

- Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 214 від 
29.07.2016р.. № 9/125 від 26.09.2018р.. № 404 від 17.03.2020);_______________________________

- НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів» 
(витяг з протоколу № 242 від 18.10.2019р.);________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з 

протоколу № 7/9 від 03.07.2019р.):_________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.76-15. «Правил безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколу 

№ 7/163 від 25.07.2019р., №511  від 21.05.2020);___________________________________ '
- НПАОП 0.00-1.81-18. «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском» (витяг з протоколу № 7/19 від 03.07.2019р., № 544 від 22.05.2020);______
- НПАОП 0.007.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 

виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» (витяг з протоколу № 677 
від 10.06.2019р.. № 513 від 21.05.2020);____________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (витяг з протоколу № 7/142 від 24.07.2019р.. №4 від 22.05.2020);______________

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок__________
споживачів» (витяг з протоколу № 7/15 від 03.07.2019р.. № 397. № 398 від 16.03.2020);______

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»



уитяг з протоколу № 5/37 від 07.05.2019р., № 546 від 22.05.2020).__________________________
Наказом № 38а-ТБ від 17.03.2019 головного механіка Мазура Генадія Вікторовича 

призначено відповідальною особою за безпечну експлуатацію транспортних засобів, 
організацію своєчасного огляду та справний технічний стан який пройшов навчання в ТОВ 
Навчально-курсовому центрі «Моноліт» законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(витяг з протоколу № 9/125 від 26.09.2018р.), НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони на 
автомобільному транспорті» (витяг з протоколу № 7/86 від 11.07.2019); НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» (III група з електробезпеки до 1000В) та «Правил 
пожежної безпеки України» (витяг з протоколу № 4/48 від 10.04.2019р.) перевірка знань під 
головуванням та членами комісії Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області.____________________________________ _ _

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

Наказом № 34-Р від 29.07.2016 р. створена служба з охорони праці. Стан охорони 
праці перевіряє начальник відділу охорони праці Розумовський Вадим Миколайович (наказ 
№ 08-ТБ від 14.05.2020 р.).________________________________________________________________

На підприємстві наказом № 15-ТБ від 06.05.2020р. створена комісія з перевірки знань 
питань охорони праці: Голова комісії начальник відділу охорони праці Розумовський Вадим 
Миколайович, члени комісії Наумов Олександр Ігорович, Тхоренко Валерій Олександрович, 
Мазур Генадій Вікторович, Реутов Сергій Валерійович.____________________________________

Також на підприємстві розроблені:___________________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (наказ про перегляд та 

затвердження № 35-ТБ від 09.11.2018р.);___________________________________________________
- Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 35-ТБ 

від 09.11.2018р.):__________________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці (наказ про перегляд та затвердження № 35-ТБ від 09.11.2018р.); _____________________
- Положення про порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою (наказ про 

перегляд та затвердження № 35-ТБ від 09.11.2018р.);_______________________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження 

№ 35-ТБ від 09.11.201 8р Л:_________________________________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та 

затвердження № 35-ТБ від 09.11.2018р.);___________________________________________________
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та 

затвердження № 35-ТБ від 09.11.2018р.);___________________________________________________
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 35-ТБ від 

09.11.2018р.), в тому числі: __________________________________________________________
- № 16 Інструкція з охорони праці для водія автотранспортного засобу;______________
- № 27 Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора-навантажувача 

(одноковшового);__________ _______________________________________________________________
- № 28 Інструкція з охорони праці для машиніста навантажувача;_____________________
- № 3 7  Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;__________________
- № 39  Інструкція з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;_________



- № 40 Інструкція з охорони праці під час розробки родовищ корисних копалк 
відкритим способом;____________ _________________________________________________________

- № 41 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт поблизу ліній електропередач.
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 робочомі місці;____________
- журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;_________
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;____________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.________________________

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

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби: ______
- Колган П.О.. Каземір С.В. машиністи гусеничного бульдозера та Константинов Є.Д.. 

Матюшенко А.М. машиністи колісного фронтального навантажувача пройшли навчання за 
професією в ТОВ Навчально-курсовому центрі «Моноліт», а також пройшли навчання та 
перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП 
0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом, НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних 
робіт, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті 
(Протоколи з навчання та превірки знань комісією по підприємству № 11/3 від 09.08.2019, 
№ 12/3 від 12.08.2019, №13/3 від 14.08.2019'). Працівники проходять періодичний медичний 
огляд в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №5» Криворізької міської ради: амбулаторія №1. Вищевказані працівники 
своєчасно проходять попереднє та періодичне психофізіологічне обстеження._______________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні засоби, 
що декларуються). Раз на рік проводиться державний технічний огляд спеціалістами 
ДП «Криворізький ЕТЦ» про що маються талони про проходження державного технічного 
огляду.___________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівникам підприємства для забезпечення безпеки та захисту здоров’я 
забезпечується придбання, комплектування, видача та утримання засобів індивідуального 
захисту з урахуванням вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці». На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі 
і поверненя спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.________ _______

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», 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- 
1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом», НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці «Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» (ДБН), НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під 
час вантажнорозвантажувальних робіт» та інші необхідні НПАОП для роботи на ТТЗ._______

На підприємстві укладено договір на 2020/2021р. на ремонт і технічне обслуговування 
технологічних транспортних засобів з ТОВ «Катерпіллар Файнзншл Україна».______________



На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям із перевірки знань з 
питань охорони праці. Також, у кабінеті охорони праці розташований «Куток охорони праці» 
та бібліотека яка складає відповідні примірники нормативно-правових актів з охорони праці, 
інструкцій експлуатаційних та з охорони праці. Також, є доступ працівників до електронного 
журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці»._____________ _____________________________

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

С . [ У  и о і^о ігуха
(ініціали та прізвище)

23 листопада 2020

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ^  20

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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