
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 Киця Дмитро Ю рійович паспорт серія ,_______

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
тел. (068) 310-98-14 E-mail: kisnov@ukr.net________________________________________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області_____________________________ ____________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин,механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Не укладався_____________

(найменування страхової компанії,

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами, згідно постанови КМУ №1788 від 16.08.2002 року на 
ФОП Киця Д.Ю. страхування не проводиться, тому що він не є об’єктом підвищеної 
небезпеки______________________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10.12.2020 р
(дата проведення аудиту)

Я,.________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

Киця Дмитро Ю рійович___________________________________________________________ ^
або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці 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: екскаватор навантажувач JCB3CX. зав.№ 
SLP3CXTSYE0496241. 2000 р.в.. Велика Британія, держ. номер Т08932АЕ. свідоцтво серія 
АЕ № 006864 видано Головним управлінням Держпраці v Дніпропетровській області 
29.01.2019р..___________________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

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

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

mailto:kisnov@ukr.net


Кількість робочих місць 1. у тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
травм 1_________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд (приміщень) -  2. виробничих об’єктів: цех -  1. дільниць -  1. 
структурних підрозділів -  1 Офісне та виробничі приміщення орендовані (договір оренди 
№ 3 1  від 22.09.2020 року з ТОВ «ДіаТрейд») Дніпропетровська обл.. м.Кривий Ріг, вул. 
Вокзальна 27Б. стоянка ТТЗ знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Челюскінців 61

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

Інші відомості: Фізична особа підприємець Киця Д.Ю. забезпечує функціонування 
системи управління охороною праці підприємства і пройшов перевірку знань загального 
курсу охорони праці в ПЗ «Центр професійної і навчання» м. Кривий Ріг проведену 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. (Витяг з 
протоколу № 162/9.20-2020 від 24.09.2020р.).

Наказом № 3 від 25.09.2020 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у працівників підприємства. Голова комісії - ФОП Киця Д.Ю. пройшов навчання в 
ПЗ «Центр професійної і навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 
(162/9.20-2020 від 24.09.2020р.). та члени комісії: інженер з охорони пранці Крупенко І.М. 
механік Фурт Б.М. пройшли перевірку знань загального курсу охорони праці комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області № 58 від 04.03.2019 р. після проходження навчання у ТОВ «ЦТОР» (протокол № 
92 від 19.03.2019р.).

Наказом № 4 від 25.09.2020 р. призначено відповідального за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства механіка Фурт Б.М. (IV група з 
електробезпеки, до і понад 1000 В), у разі його відсутності -  інженер з охорони пранці 
Крупенко І.М. (IV група з електробезпеки, до і понад 1000 В), які пройшли навчання у 
ТОВ «ЦТОР» і перевірку знань «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила улаштування електроустановок». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» пройшли перевірку знань комісією створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці v Дніпропетровській області № 58 від 
04.03.2019 р. після проходження навчання у ТОВ «ЦТОР» (протокол № 97 від 
26.03.2019р.).

Наказом № 5 від 25.09.2020 р. призначено відповідальних за справний стан і 
безпечну експлуатацію технологічного транспорту -  механіка Фурт Б.М. у разі його 
відсутності -  інженер з охорони пранці Крупенко І.М. які пройшли навчання Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 . пройшли перевірку 
знань комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. після проходження навчання у ТОВ 
«ЦТОР» (протокол № 99 від 26.03.2019р.).

ФОП Киця Д.Ю.. пройшов навчання з Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 в ПЗ «Центр професійної і навчання» м. Кривий Ріг та 
перевірку знань проведену комісією Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № (168/10.20-2020 від 01.10.2020р.).

Іінженер з охорони праці Кркпенко І.M.. механік Фурт Б.М. пройшли навчання з 
Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 . та перевірку



знань комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. після проходження навчання у ТОВ 
«ЦТОР» (протокол № 99 від 26.03.2019р.4).

ФОП Киця Д.Ю.. пройшов навчання з Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 в ПЗ «Центр професійної і навчання» м. 
Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № (169/10.20-2020 від 01.10.2020р.).

Іінженер з охорони праці Крупенко І.М.. механік Фурт Б.М. пройшли навчання з 
Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 . 
та перевірку знань комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. після проходження 
навчання у ТОВ «ЦТОР» (протокол № 101 від 02.04.2019р.).

ФОП Киця Д.Ю.. пройшов навчання з Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18 в ПЗ «Центр професійної і навчання» м. Кривий Ріг 
та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. В итягз протоколу № (172/10.20-2020 від 01.10.2020р.).

Інженер з охорони праці Крупенко І.М.. механік Фурт Б.М. пройшли навчання з 
Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18 . та 
перевірку знань комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. після проходження навчання у ТОВ 
«ЦТОР» (протокол № 105 від 02.04.2019р.).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Наказом по підприємству № 1/ОП від 21.09.2020 р. створено службу з охорони праці; 
інженером з охорони праці призначено Крупенко Ігоря М ихайловича (за сумісництвом, 
наказ № 23-К від 21.09.2020 р.). який в своїй роботі керується «Положенням про службу 
охорони праці ФОП Киця Д.Ю. та посадовою інструкцією інженера з охорони праці.

Наказом № 3 від 25.09.2020 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у працівників підприємства. Голова комісії - ФОП Киця Д.Ю. та члени комісії: 
інженер з охорони праниі Крупенко І.М. механік Фурт Б.М.

На підприємстві розроблені та введені в дію:______________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження № 

2/ОП від 22.09.2020р.):
- Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 2/ОП від 

22.09.2020р.):
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці (наказ про затвердження № 2/ОП від 22.09.2020р.).
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження 

№ 2/ОП від 22.09.2020р.):
- Програма первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 

затвердження № 2/ОП від 22.09.2020р.):
- Положення про енергетичну службу (наказ про затвердження № 2/ОП від 

22.09.2020р.):
- Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт 

підвищеної небезпеки (наказ про затвердження № 2/ОП від 22.09.2020р.):
- Положення про нарядну та биркову систему (наказ про затвердження № 2/ОП від 

22.09.2020р.).



- Положення про забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами 
індивідуального захисту (наказ про затвердження № 2/ОП від 22.09.2020р.).

Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження № 3/ОП від 
22.09.2020р.). в тому числі: Інструкція з охорони праці при експлуатації технологічних 
транспортних засобів №2-ОТ. Інструкція з протипожежної небезпеки №1-ПБ. Інструкція з 
охорони праці при роботі з ручним інструментом № З-ОТ. Інструкція з надання першої 
медичної допомоги №4-ОТ. Інструкція з охорони праці загальні вимоги для працівників 
підприємства №1-ОТ. Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора 
навантажувача №5-ОТ;

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
- реєстрації посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці:
- видачі інструкцій з охорони праці:
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки:
- видачі нарядів:
- реєстрації аварій:
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС:
- реєстрації нещасних випадків на виробництві:
- журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці:
- обліку та зберігання засобів захисту.

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

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
Сушко С.Ю.. пройшов КПП з вивчення будови та експлуатації екскаваторів 

навантажувачів марок ІСВ ЗСХ. ІСВ 5СХ та отримав посвідчення № 4293 видане ТОВ 
«ЦТОР» 18.11.2020р.:

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно загального курсу «Охорони праці». Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12. Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18. Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15. та інструкцій з охорони праці за 
професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт (протокол з навчання та перевірки 
знань комісією підприємства № 2 від 23.11.2020р.). працівники підприємства раз на рік 
проходять періодичний медичний огляд у КЗ «Криворізька центральна лікарня №2» м. 
Кривий Ріг

Навчання, перевірка знань, стажування та інструктажі здійснюються відповідно до 
вимог «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці» затвердженого наказом № 2/ОП від 22.09.2020 року.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на технологічний транспортний 
засіб, що декларуються) раз на рік проводиться технічний огляд (акт державного 
технічного огляду від 25.09.2020. виданий Криворізьким ЕТЦ). ________________________

експлуатаційної документації,

Працівники ФОП Киця Д.Ю. забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі, згідно «Положення про забезпечення працівників спецодягом та 
іншими засобами індивідуального захисту» (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, 
костюми х/б. спецвзуття. куртка зимова х/б з утеплювачем.). На кожного працівника



заведена особиста карта видачі ЛЗ. Ведеться ж урнал видачі та повернення специдиі у.
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

На підприємстві в наявності нормативно-правова документації:____________________
- Закону України «Про охорону праці»;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження 

Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений 
наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007р.

- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місті;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-7.11-12 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 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті:
- НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів.

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

На пі дприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно правові акти з охорони 
праці, регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань. На 
підприємстві є кабінет охорони праці оснащений комп’ютерами, програмним 
забезпеченням, навчальними та наочними посібниками з охорони праці.

Киця Д.Ю.
(ШлпнС і (ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ї / ї  20^?> . №

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
метоіа 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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