
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________________________________ "УПРАВИТЕЛЬ-КР"______________________

50015, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Конституційна, будинок 15
місцезнаходження,

_____________________________ код ЄДРПОУ 40699470_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ, 

керівник - директор Трофименко Віталій Григорович 
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

________________________________тел. (067)-569-14-41_____________________________
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;
____________ 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 Договір обов'язко
вого страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
засобів за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного 
характеру від 16.10.2020 № 21002-50005002, укладений з страховою компанією
"ЕТАЛОН".________________________________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________________
_______________________09.12.2020, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"_______________________

(дата проведення аудиту)

Я,  Трофименко Віталій Григорович_____________________________________________
(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:______________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
- Технологічні транспортні засоби, а саме: трактор колісний МТЗ-80, ідент. № 803651. 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
1989 р.в., виробник -  СРСР. двигун № 94, державний номерний знак Т05487 АЕ,_____

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
свідоцтво про реєстрацію від 05.12.2013 АЕ № 103681 видане Криворізьким__________

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



трактор колісний МТЗ-80, ідент. № 17-03437. 2013 р.в., виробник -  Україна, двигун 
№ 860240. державний номерний знак TQ544Q АЕ, свідоцтво про реєстрацію 
від 28.10.2013 АЕ № 103619 видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду; трактор колісний MT3-80JI, ідент. № 818784. 
1992 р.в., виробник-СРСР. двигун № 801741. державний номерний знак TQ5234 АЕ, 
свідоцтво про реєстрацію від 04.12.2014 АЕ АЕ № 103320 видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду; трактор 
колісний МТЗ-80Л. ідент. № б/н, 1989 р.в., виробник -  СРСР, двигун № 529040, 
державний номерний знак Т1070ДН, свідоцтво про реєстраці від 08.05.2007 
ДП № 001880 видане Криворізьким гірничопромисловим теритральним управлінням 
Держгірпромнагляду України; трактор колісний ЮМЗ-6 AKJI, ідент. № 767249, 1992 р.в., 
вирбник -  СРСР, двигун № 2В2440. державний номерний знак Т06577, свідоцтво про 
реєстрацію від 25.12.2014 АЕ № 104439 видане Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням Держгірпромнагляду України; трактор колісний 
ЮМЗ-8040.2, ідент. № 839081, 2004 р.в., виробник Україна, двигун № 590228, 
державний номерний знак TQ6606 АЕ. свідоцтво про реєстрацію від 19.02.2015 
АЕ № 104473 видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду України; трактор колісний ЮМЗ-8271, ідент. № 834545. 2000 р.в.. 
виробник -  Україна, двигун № 0Б0100, державний номерний знак TQ6554 АЕ. свідоцтво 
про реєстрацію від 24.01.2014 АЕ № 103798 видане Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням Держгірпромнагляду України; трактор колісний 
МТЗ-80.1.22. ідент. № 952744. 1998 р.в., вирбник -  Білорусь, двигун № 393752. 
державний номерний знак 57179АЕ. свідоцтво про реєстрацію від свідоцтво про 
реєстрацію від 28.11.2007 АБ404624 видане Криворізьким підрозділом Держтехнагляду; 
екскаватор 30-2626 на базі трактора МТЗ-80. ідент. № 246412, 1992 р.в., 
вирбник -  СРСР, двигун № 987949, державний номерний знак TQ5567 АЕ. свідоцтво про 
реєстрацію від 14.01.2014 АЕ № 103798 видане Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням Держгірпромнагляду України; причіп 2 ПТС-4, 
ідент. № 22-01805. 1979 р.в.. виробник -  СРСР. державний номерний знак TQ5490 АЕ. 
свідоцтво про реєстрацію від 05.12.2013 АЕ № 103684 видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду України; причіп
2 ПТС-4. ідент. № 22-06662, 1981 р.в.. виробник -  СРСР, державний номерний знак 
ТО 5489 АЕ, свідоцтво про реєстрацію від 05.12.2013 АЕ № 103683 видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду України; 
причіп 2 ПТС-4. ідент. № 61358. 1985 р.в.. виробник -  СРСР, державний номерний знак 
TQ5228 АЕ. свідоцтво про реєстрацію від 20.05.2013 АЕ № 103309 видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду України._____

Кількість робочих місць - 28, в тому числі на яких існує підвищений ризик_____________
кількість робочих місць, у  тому числі тих,

виникнення травм -  10._____________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Товариство орендує нежитлове приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Панаса_____
будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів

Мирного, буд. 20, згідно договору від 03.06.2019 № 12/5. укладеного з_________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

TOB "СІТІСЕРВІС-КР" та нежитлове приміщення за адресою: м. Криви Ріг, 
вул. Електрозаводська. буд. 28а, згідно договору від 03.06.2019 № УУОЮбвкп,
укладеного з ТОВ "УЮТ".___________________________________________________________

Інші відомості: директор ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР" Трофименко В.Г., заступник 
директора Кривошеєв.Ю.О. пройшли навчання з законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ" та перевірку знань в



комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 05.04.2019 № 356/4.20-2019, посвідчення № 356-19-01, 
№ 356-19-02; інженер з охорони праці Стулін В.В. пройшов навчання та перевірку знань 
з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці від 18.01.2018 № 1/48, посвідчення № 671._______________
З "Правил охорони праці на автомобільному транспорті" пройшли навчання директор 
підприємства Трофменко В.Г., заступник директора Кривошеєв Ю.О. в ПЗ "ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
17.05.2019 № 470,4-2019, посвідчення № 470-19-04, № 470-19-05; інженер з охорони 
праці Стулін В.В. пройшов навчання в ДП "НКК "КРИВЬАСБУД" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 06.08.2020 № 397, посвідчення № 00001251._________________
З "Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт" пройшли навчання 
директор підприємства Трофименко В.Г., заступник директора Кривошеєв Ю.О. в 
ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 10.05.2019 № 446/4.20-2019, посвідчення № 446-19-08, 
№ 446-19-09; інженер з охорони праці Стулін В.В. пройшов навчання в ДП "НКК 
"КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.12.2019 № 12/65,
посвідчення № 16567.______________________________________________________________
З "Првил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" пройшли 
навчання директор пілприємства Трофименко В.Г., заступник директора Кривошеєв 
Ю.О. в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ" та перевірку знань в комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 05.04.2019 № 344/4.20-2019, посвідчення № 344-19-12, 
№ 344-19-13; інженер з охорони праці Стулін В.В. пройшов навчання в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 10.04.2019 № 4/57, посвідчення
№ 4769.___________________________________________________________________________
З питань пожежної безпеки пройшли навчання директор підприємства Трофименко В.Г., 
заступник директора Кривошеєв Ю.О. в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки 
навчального закладу, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 
пожежної безпеки від 05.04.2019 № 349, посвідчення № 03057055, № 03057056; інженер 
з охорони праці Стулін В.В. пройшов навчання в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки навчального центру, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 27.04.2018 
№ 65, посвідчення № 03026739._____________________________________________________



Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про 
призначення відповідальних осіб:___________________________________________________
- Наказом від 03.01.2020 № 1 за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки на підприємстві призначено директора Трофименко В.Г._______
- Наказом від 03.01.2020 № 1 за охорону праці, за пожежну безпеку, за електробезпеку, 
за безпеку дорожнього руху та проведення первинних, повторних, позапланових та 
цільових інструктажів на підприємстві призначено заступника директора 
Кривошеєва Ю.О.______________________ ____________________________________________
- Наказом від 03.01.2020 № 7 відповідальною особою за своєчасну підготовку 
автотранспортної техніки до щорічного техогляду, за виконання шино монтажних робіт. 
за виїзд та заїзд автотранспорту і механізмів на підприємстві призначено заступника 
директора Кривошеєва Ю.О., наказ від 03.01.2020 № 7;_______________________________
- Наказом від 03.01.2020 № 6 відповідальною особою за організацію безпечного 
проведення вантажно-розвантажувальних робіт призначено заступника директора 
Кривошеєва В.Г., наказ від 03.01.2020 № 6;__________________________________________
- Наказом від 03.01.2020 № 5 відповідальною особою за забезпечення пожежної безпеки 
за утримання та експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту призначено 
заступника директора Кривошеєва Ю.О., наказ від 03.01.2020 № 5.____________________

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

На ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР" створена служба охорони праці, яка діє відповідно до 
"Положення про службу охорони праці", затвердженого наказом від 02.01.2019 № 21. 
Функції служби охорони праці на підприємстві ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР" виконує
інженер з охорони праці Стулін В.В._________________________________________________

На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на 
підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, наказ 
від 02.01.2020 № 2: Голова комісії - директор підприємства Трофименко В.Г.; члени 
комісії: - заступник директора Кривошеєв Ю.О., інженер з охорони праці
Стулін В.В.______________

На підприємстві розроблені та введені в дію:_____________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (СУОП), затверджене наказом 
від 02.01.2019 № 19._______________________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 02.01.2019 
№ 21.____________ ______________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене наказом від 02.03.2019 № 26.______________________________________
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці, затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу 
від 02.01.2019 № 1. _______________________________________________________________
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердження наказом
від 02.01.2010 № 29.________________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації 
інструктажів з питань пожежної безпеки; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці 
на підприємстві. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві. 
Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху._____________________________

На підприємстві розроблені, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року 
№ 336. затверджено наказом від 02.01.2019 № 35 та введені в дію посадові інструкції:
директора пі лприємства. інженера з охорони праці та інші.____________________________

Затверджені наказами інструкції з охорони праці за професіями та видам 
робіт, що затверджені наказом від 02.01.2019 № 14: Інструкція з охорони праці. Загальні



вимоги безпеки з охорони праці для робітників підприємства № 01 -ОП; Інструкція з
охорони праці з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних 
випадках на виробництві № 02-ОП; Інструкція з охорони праці для водія 
автотранспортних засобів № 03-ОП; Інструкція з охорони праці для тракториста 
№ 04-РП; Інструкція з охорони праці з технічного обслуговування та ремонту 
автомобіля (для слюсаря з ремонту автомобілів) № 05-ОП; Інструкція з охорони праці 
під час виконання робіт з ручним електрифікованим інструментом № 08-РП; Інструкція 
з охорони праці під час ручного переміщення вантажів № 09-РП; Інструкція з охорони 
праці при роботі з ручним інструментом № ІО-ОП; Інструкція з охорони праці під час 
виконання вантажно-розвантажувальних робіт № 12-ОП; та інші. Інструкції по формі і 
змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій
з охорони праці".__________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає 

заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли 
навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення:
- тракторист Власенко С.А. професійно навчений, посвідчення тракториста-машиніста 
видане ІДТН В.Олександрійського району Херсонської області від 28.11.2003 
Серія АА № 277849 з правом керування тракторів колісних, гусеничних, категорії А, В;
- тракторист Свтухов М.М. професійно навчений, посвідчення тракториста-машиніста 
видане Долинським підрозділом ДТН інспекції Держтехнагляду Кіровоградської області 
від 30.11.1992 Серія АК № 191569 на керування тракторів категорії А, В, С, Р , Е, Б;_____
- тракторист Мічурін А.Ф. пройшов навчання за професією "тракторист-машиніст 
широкого профілю" в Широківському СПТУ № 82 Дніпропетровської області. Диплом 
від 22.07.1987 Серія А № 191039;____________________________________________________
- тракторист Фадєєв М.І. професійно навчений, посвідчення тракториста-машиніста 
видане ІДТН Дніпропетровської ОДА у Широківському районі, посвідчення 
від 12.10.2011 Серія АС № 050232, для тракторів категорії А1, А2, Р1;_________________
- тракторист Чернецький О.В. пройшов навчання за професією тракториста-машиніста в 
Березнеговатському СПТУ № 25 Березнеговатського району. Миколаївської УРСР, 
посвідчення від 25.08.1984 Серія АБ № 040995;_______________________________________
- тракторист Косяк В.В. професійно навчений, посвідчення тракториста-машиніста 
видане інспекцією Держтехнагляду Широківського району Дніпропетровської області, 
посвідчення від 26.05.1993. Серія АГ № 377966 для тракторів категорії А, Б. В, Г;______
- тракторист Абрамчук Л.І. професійно навчений, посвідчення тракториста-машиніста 
видане Криворізькою районною ІДТН Дніпропетровської області, посвідчення 
від 09.09.2004. Серія АА № 257569 для тракторів категорії А, В, С;____________________
- тракторист Васюк В.А. професійно навчений, посвідчення тракториста-машиніста 
видане Криворізькою районною ІДТН Дніпропетровської області, посвідчення 
від 11.12.2000, Серія АБ № 107767._____________________________________________ '
Всі трактористи пройшли навчання з Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті" в ТОВ "НКК "КРИВБАСБУД". витяг з протоколу з перевірки знань 
від 20.08.2020 № 432 та протокол з перевірки знань від 03.09.2020 № 483. з "Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт", протокол перевірки знань в 
комісії підприємства ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР" від 27.05.2020 № 13. від 28.05.2020 
№ 14від 29.05.2020 № 15. з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями", протокол перевірки знань в комісії підприємства ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР"
від 08.04.2020 № 7. від 09.04.2020 № 8. від 10.04.2020 № 9.____________________________
Працівники відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", навчені і пройшли 
перевірку знань нормативних актів з питань охорони праці, додержання яких входить до
їхніх функціональних обов'язків, в комісії по перевірці знань робітників з питань



охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з 
охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та 
за інструкціями з питань охорони праці, що діють на підприємстві пройшли навчання і
перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи._____________

У ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР” є в наявності необхідна експлуатаційна документація, 
інструкції з експлуатації на обладнання та устатковання, що використовуються при 
експлуатації матттин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що декларуються. 
На підприємстві, здійснюється контроль за додержанням працівниками технологічних 
процесів, правил експлуатації машин та механізмів, відповідно до вимог з питань
охорони праці.__________________

Підприємством ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР" використовується наступне обладнання 
та устатковання, яке орендує згідно договору від 01.01.2019 № 01/01-19. укладеного з 
ПП "НІОЛА", згідно договору суборенди від 01.03.2020 № 01/01/2020СС, укладеного з 
ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР". згідно договору суборенди від 02.01.2019 № 02/01/2019-ЖС. 
укладеного з ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", а саме:_____________________________________
- трактор колісний марки МТЗ-80, ідентифікаційний № 803651. рік виготовлення 1989. 
країна виробник -  СРСР, присвоєно державний номерний знак Т05487 АЕ, двигун 
№ 94. зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду України від 05.12.2013. серія і номер свідоцтва АЕ № 103681; 
протокол перевірки технічного стану від 12.06.2020 № 183513, що виданий 
ТОВ "Дніпротехекспертиза";___________
- трактор колісний марки МТЗ-80, ідентифікаційний № 17-03437. рік виготовлення 2013, 
країна виробник - Україна, присвоєно державний номерний знак Т 05440  АЕ, двигун 
№ 860240. зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду України від 28.10.2013, серія і номер свідоцтва 
АЕ № 103619; протокол перевірки технічного стану від 12.06.2020 № 183514. що 
виданий ТОВ "Дніпротехекспертиза";________________________________________________
- трактор колісний марки МТЗ-80Л. ідентифікаційний № 818784, рік виготовлення 1992, 
країна виробник -  СРСР, присвоєно державний номерний знак Т05234 АЕ, двигун 
№ 801741. зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду України від 04.12.2014, серія і номер свідоцтва 
АЕ № 103320; протокол перевірки технічного стану від 12.06.2020 № 183515. що 
виданий ТОВ "Дніпротехекспертиза"; _____________________________________________
- трактор колісний марки ЮМЗ - 6 АКЛ. ідентифікаційний № 767249, рік виготовлення 
1992. країна виробник -  СРСР. присвоєно державний номерний знак Т06577 АЕ, двигун 
№ 2В2440. зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду України від 25.12.2014, серія і номер свідоцтва 
АЕ № 104439; протокол перевірки технічного стану від 12.06.2020 № 183510. що 
виданий ТОВ "Дніпротехекспертиза";________________________________________________
- трактор колісний марки ЮМЗ-8040.2, ідентифікаційний № 839081, рік виготовлення 
2004, країна виробник -  Україна, присвоєно державний номерний знак Т06606 АЕ, 
двигун № 590228. зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду України від 19.02.2015. серія і номер свідоцтва 
АЕ № 104473; протокол перевірки технічного стану від 12.06.2020 № 183520. що 
виданий ТОВ "Дніпротехекспертиза"; ______________________________________________
- трактор колісний марки ЮМЗ-8271, ідентифікаційний № 834545. рік виготовлення 
2000. країна виробник -  Україна, присвоєно державний номерний знак Т06554 АЕ, 
двигун № 0Б0100. зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду України від 24.01.2014, серія і номер свідоцтва 
АЕ № 103798; протокол перевірки технічного стану від 12.06.2020 № 183511. що 
виданий ТОВ "Дніпротехекспертиза";________________________________________________



- екскаватор типу ЭО-2626 на базі трактора марки МТЗ-80, ідентифікаційний № 246412,
рік виготовлення 1992, країна виробник -  СРСР, присвоєно державний номерний знак 
TQ5567 АЕ, двигун № 987949, зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням Держгірпромнагляду України від 14.01.2014, серія і номер 
свідоцтва АЕ № 103798; протокол перевірки технічного стану від 18.06.2020 № 183547. 
що виданий ТОВ "Дніпротехекспертиза";____________________________________________
- причіп марки 2 ПТС-4, ідентифікаційний № 22-01805, рік виготовлення 1979, країна 
виробник -  СРСР, присвоєно державний номерний знак TQ5490 АЕ, двигун № б/н, 
зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду України від 05.12.2013, серія і номер свідоцтва АЕ № 103684; 
протокол перевірки технічного стану від 12.06.2020 № 183517, що виданий 
ТОВ "Дніпротехекспертиза";_______________________________________________________
- причіп марки 2 ПТС-4, ідентифікаційний № 22-06662, рік виготовлення 1981, країна 
виробник -  СРСР, присвоєно державний номерний знак TQ5489 АЕ, двигун № б/н, 
зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду України від 05.12.2013, серія і номер свідоцтва АЕ № 103683; 
протокол перевірки технічного стану від 12.06.2020 № 183518, що виданий 
ТОВ "Дніпротехекспертиза";_______________________________________________________
- причіп марки 2 ПТС-4, ідентифікаційний № 61358, рік виготовлення 1985, країна 
виробник -  СРСР, присвоєно державний номерний знак TQ5228 АЕ, двигун № б/н, 
зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду України від 20.05.2013, серія і номер свідоцтва АЕ № 103309; 
протокол перевірки технічного стану від 12.06.2020 № 183519, що виданий 
ТОВ "Дніпротехекспертиза";_______________________________________________________
- трактор колісний марки МТЗ-80.1.22, ідентифікаційний № 952744, рік виготовлення 
1998, країна-виробник -  Білорусія, присвоєно державний номерний знак 57179АЕ, 
двигун № 393752, зареєстрований Головним управлінням Держпродспоживслужби в 
Дніпропетровській області від 09.09.2020. серія і номер свідоцтва ОМ № 055934 
(попередня реєстрація від 28.11.2007. АБ404624 Криворізьким підрозділом 
Держтехнагляду); протокол перевірки технічного стану від 24.09.2020 № 186233. що 
виданий ТОВ "Дніпротехекспертиза";________________________________________________
- трактор колісний моделі МТЗ-80Л. ідентифікаційний № б/н. рік виготовлення 1989. 
країна виробник СРСР. присвоєно державний номерний знак Т1070ДН. двигун 
№ 529040. зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду України від 08.05.2007, серія і номер свідоцтва 
ДП № 001880, протокол перевірки технічного стану від 12.06.2020 № 183516. що 
виданий ТОВ "Дніпротехекспертиза"._______________________________________________

експлуатаційної документації,
_____ Всі працівники підприємства ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР" забезпечені спецодягом,
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці". Засоби 
індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників.____________________________________________________________

засобів індивідуального захисту
_____ Всі працівники підприємства ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР". що зайняті на роботах
підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 
медичний огляд за місцем проживання згідно з "Порядком проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007
№ 246 та проходять психофізіологічну експертизу.



_____ На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи по
досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків 
виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на 2020 рік по
ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР"._________________________________________________________

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження 
аварійних ситуацій забезпечується:__________________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві необхідними 
Положеннями з питань охорони праці;_______________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;_____________________
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників 
ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ КР";_________________________________________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих 
місцях;____________ __________________________________ ____________________________
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, ві ттповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також 
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;_________________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;_____________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
_____ У ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР" є в наявності нормативно-правова документація:
Закон України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
пі ттитттеної небезпеки та на експлуатацію ('застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки". затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107. Правила дорожнього руху, 
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306. 
Порядок проведення огляду. випробування та експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687, 
НПАОП 0.00-1.62-12 "Правила охорони праці на автомобільному транспорті", 
НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями", НПАОП 0.00-1.75-15 "Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт", 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 0.00-6.03-10 "Порядок проведення державного технічного 
огляду великовантажних та інших технологічних транспортних засобів", 
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві". НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників". 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці" та інші._____________
_____ У ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ-КР" є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером.
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними 
посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, 
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони 
праці, перевірки знань з питань охорони праці._______________________________________



Матеріально - технічна база ТОВ "УПРАВИТЕЛЬ" відповідає
вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час експлуатації машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, які декларуються.______________________________

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

В.Г. Трофименко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20ег&£7р. №

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.




