
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КРИВБАС-БЕЛАЗ-СЕРВІС СП»,________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________ 50012, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, ІЗ,________
місцезнаходження,

____________________________________ код ЄДПРОУ 32410991. ____________________________
код згідно з ЄДРПОУ

директор Маєвський Олександр Валерійович. 0564-99-00-1 l,Krivbass(a>,belaz.com.ua______
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;

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, згідно договорів підряду на об 'єктах замовників 
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________________________________

(найменування страхової компанії, 
договір цивільної відповідальності перед третіми особами не укладався 

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 18.03.2020
(дата проведення аудиту)

Я,___________ Маєвський Олександр Валерійович_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

Ф
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та у м о в  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 засоби_____________________________ __________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

автонавантажувач ЛЗА 4014M, 1985 p.e., Україна, свідоцтво про реєстрацію ДП  №3030 від 
17.03.2013 року, видане Криворізькім експертно-технічним центром, державний номерний 
знак Т7473 ДП; автонавантажувач D-30G DOOSAN, 2011 p.e.. Південна Корея, свідоцтво 
про реєстрацію АЕ №102116 від 29.12.2011 року, видане Криворізьким гірничопромисловим



територіальним управлінням Державного комітету України з промислової безпеки, охорони 
праці та гірночиго нагляду, державний номерний знак Т03293 АЕ; автонавантажувач D-30G 
DOOSAN, 2013 р.в.. Південна Корея, свідоцтво про реєстрацію АЕ №103601 від 11.04.2013 
року, видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням Державної 
служби гірночиго нагляду та промислової безпеки України, державний номерний знак Т05433 
АЕ; екскаватор МТЗ 80,1,26 Борекс, 2008 р.в., Білорусь, свідоцтво про реєстрацію АЕ  
№103157 від 09.01.2013 року, видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
управлінням Державної служби гірночиго нагляду та промислової безпеки України,
державний номерний знак Т04191 АЕ.________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм 2;_________________________________________________________________________________

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

кількість будівель -  4, адміністративна будівля за адресою; м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 
13; виробничих о б ’єктів -  2 ' (місце стоянки) за адресою м. Кривий Ріг, Дишинського,1 та
м.Кривий Ріг, Дишинського, 13._____________________________________________________________

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

Інші відомості
Маєвський Олександр Валерійович - пройшов навчання з питань охорони праці (загальний курс) в 
НЦ ТОВ «ЦТОР», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області/ протокол перевірки знань від 29.09.2020 №243)
Наказом по підприємству від 23.11.2020 №10/01-230 призначена відповідальна особа за 
технічний стан механік з транспорту Груєнко С.І., який у встановленому порядку пройшов 
навчання з питань охорони праці ('загальний курс) та перевірку знань (протокол перевірки знань 
№286 від 25.07.2019 p.),навчання «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання» та 
перевірку знань (протокол перевірки знань №278 від 05.07.2019 p.), а також призначені особи, 
відповідальні за безпечне виконання робіт: старший механік Добудько П.С., механік 
Пристінський Я.В., майстер Крейтор А.О., механік Горбенко С.П., механік Середа О.В.. Особи, 
відповідальні за безпечне проведення робіт пройшли навчання «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» та перевірку знань у встановленому порядку (протокол
перевірки знань №256 від 13.10.2020 р.)______________________________________________________ _

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

Наказом по підприємству від 18.03.2014 року №  62 створено службу охорони праці, на чолі з 
начальником управління охорони праці та навколишнього середовища Прокопченко О.Д., яка 
пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці (загальний курс) (протокол 
перевірки знань №243 від 29.09.2020 p.), «Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів (протокол перевірки знань №317 від 10.11.2020 p.), «Правил охорони праці під 
час експлуатації посудин, що працюють під тиском (протокол перевірки знань №273-1/2 від
27.10.2020 p.), Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв та відповідного обладнання (протокол перевірки знань №264 від
06.10.2020 p.). Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями 
(протокол перевірки знань №328-1/2 від 17.11.2020 р.)________________________________________

наявність служби охорони праці,



Наказом по підприємству від 06.12.2019 №413 створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праи. у складі головного інженера Збараха П.Г., начальника управління охорони праці 
та навколишнього середовища Прокопченко ОМ .. в.о.головного енергетика Кіянчука М.І. та 
уповноваженного трудового колективу Середи О.В.. Всі члени комісії пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праиі (загальний курс), «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного 
обладнання», «Правил охорони праиі під час експлуатації навантажувачів», «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів».
Наказом по підприємству від 11.08.2020 №10/01-105 введені в дію Інструкція з охорони праці 
№11 при виконанні вантажо-розвантажувальних робіт, Інструкція з охорони праці №15 для 
машиніста екскаватора одноковшового, наказом від 18.10.2018 №577 введена в дію Інструкція 
з охорони праці № 26 для водія навантажувача. Працівники, які виконують роботи підвищеної 
небезпеки, пройшли відповідне навчання з питань охорони праці в ТОВ «ЦТОР» (протокол №256 
від 13.10.2020);___________
Відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань 

розроблено положення підприємства про навчання з питань охорони праці, а також 
формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
під час прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться інструктажі з питань 
охорони праці з записами в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праиі на
робочому міси.____________________________________________________________________________

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

В наявності необхідна експлуатаційна документація, а саме паспорти, експлуатаційні 
інструкції, документи про проходження технічного огляду (технічний огляд щорічно 
проводиться ДП  Криворізький ЕТЦ»), Ремонт і технічне обсуговування проводиться власними
силами підприємства._____________________________

експлуатаційної документації,

Забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту здійснюється у відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці, а саме: костюм зі змішаних тканин для захисту від 
загальних виробничих забруднень і механічних впливів (на 12 міс.), черевики шкіряні з жорсткіш  
підноском (на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), каска захисна (до зносу), окуляри захисні (до 
зносу),жилет сигнальний (12 місяців), взимку додатково: костюм для захисту від знижених 
температур (на 36 міс.), шапочка трикотажна під каску (на 24 міс.), пояс монтажний
(черговий). _____________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками:
- Закон України «Про охорону праці»_______________________________
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної н е б е з п е к и » . _____________________________________________________________
- Закон України «Про об ‘єкти підвищеної небезпеки».______________________________________
- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.______________________________
- НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів.___________
- НПАОП 0.00-1.37-04 Порядок проведення держовного технічного огляду великотонажних та 
інших технологічних транспортних засобів_______________________________________________
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці._________________________
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці._______________
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.



- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці та інші.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені білети по професіям з перевірки знань 
з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та нагт дним и^^ібнш сш ит --^ • необхідні нормативно- правові акти з охорони 
праці, що регулярн
нормативно-правової

24 листопада 2020

двігомогою Інтернету та друкованих видань.
і бази навчально-методичного забезпечення)

О.В.Маєвський
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2(к£^р. № /Л ._____ .

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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