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ДЕКЛАРАЦІЯ
ності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці • {ОЦИП20Ш
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і про роботодавця;
пгво з обмеженою відповідальністю «Куивбасекскаванія»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.
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цезнаходження. код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
ОУ 40837711Г 
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телефаксу, адреса електронної пошти;
ботарьов Антон Сергійович

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
тел. 067-5697859, e-mail: PowershovelKR (cv2mail.com

И’

технологічні к

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

гранспортні засоби експлкатуються згідно з договорами підряду на території
Дніпрогіетров :ької області

Інформа 
особами стосої 
Згідно додатщ

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

ція про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
«о відшкодування наслідків можливої шкоди
11 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед

третіми і особоми згідно постанови кабінету міністрів №  1788 від 16.08.2002 року на ТОВ
«Кривбасі КСКІІ вація» страхування не проводиться, тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки.
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інування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
ція про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився

(дата проведення аудиту)
Я, Чеботауьов Антон Сергійович, 

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 неб 
Технологічні п

езпеки:
гранспортні засоби, а саме:Екскаватор гусеничний JCB JS260NC

(найменування виду
ідентифікацій

робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.устатісовання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
ний номер М  JCB JS26CH71504725.

номер партії, да 
2007 року виї

га виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без 
гуску, країна виробник Великобританія, номерний знак 49406АЕ

свідоцтво т
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

о реєстрацію ЕЕ135645 від 19.04.2018 видане Головне управління
на яких ір,нує| 
Деужпродст

підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
'живслужба в Дніпропетровській області; Протокол перевірки технічного стану

м і в о т т . і 0.04.2018 року., ТОВ «Дніпротехекспертиза».
- Екскаватор гусеничний CASE СХЗЗО, ідентифікаційний номер № DCH33B0218, 2002 року
випуску, країна виробник США, номерний знак 46651АЕ; свідоцтво про реєстрацію ЕЕ090120 від 
0510.2017 видане Головне управління Держпродспоживслужба в Дніпропетровській області;
Протокол перевірки технічного стану М  171183 від 19.10.2017 року. ТОВ
«Дніпротехекспертиза».

Екскаватор-навантажувач JCB ЗСХ CONTRACTOR, ідентифікаційний номер № 
.JCB3CX4 ТШ І974509. 2006 року випуску країна виробник Великобританія, номерний знак
43825АЕ; свідоцтво про реєстрацію ЕЕ038692 від 15.11.2016 видане ДІСГ в Дніпропетровській
області: Протокол перевірки технічного стану № 171190 від 28.11.2017 року., ТОВ 
«Дніпротехекспертиза».
- Екскаватор-навантажувач CASE 580SR, ідентифікаційний ноліер № N5GH02794, 2006 року 
випуску, країна виробник США, номерний знак 43860АЕ; свідоцтво про реєстрацію ЕЕ039341 від 
06.12.2016 видане ДІСГ в Дніпропетровській області; Протокол перевірки технічного стану №



171191 від 28.11.2017 року., TOB «Дніпротехекспертича».

Кількість робочих місць: 10. кількість місць, на яких існує підвищений ризик виконання травм: 4; 
кількість будівель і с п о р у д : - відсутні, виробничих об'єктів: 1 виробнича база та об'єкти замовника.

Інші відомості Директор Чеботауьов Антон Сергійович -  пройшов навчання в Дочірне 
підприємство '«Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» Державного публічного акціонерного 
товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки
(протокол
(прізвиїде. і

ом знань № 467 від 16.11.2016).
уі'я на по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони прані та

промислової; безіірки;наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально-методичного забезпечення).

Головний механік Пазинич Петро Петрович пройшов навчання законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, навчання першої допомоги потерпілим , електробезпеки в 
Приватному закладі - «Центр провесійної освіти і навчання» та перевірку знань проведену 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 210  від
24.03.2017). Наказом по підприємству № З від 19.01.2018 головний механік Пазинич /7.77.
призначений відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки. Наказом по підприємству № 4 від 19.01.2018 головний механік Пазинич 
77.77. відповідальною особою за технічний стан та безпечну експлуатацію екскаваторів.

Наказом по підприємству № 7 від 23.06.2017 створено службу охорона праці, функції якої 
виконує директор підприємства Чеботарьов Антон Сергійович пройшов навчання законодавчих 
актів з o^opdmi праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежно^ безпеки в Дочірне підприємство «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» 
Державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» м. Кривий Ріг 
та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці Г Дніпропетровській 
області (протокол № 467 від 16.11.2016).

Директором підприємства 17.11.2016 затверджено та введено в дію інструкції з охорони 
праці за професіями та видами робіт в кількості 3 інструкції та програми навчання з питань 
охорони праці, в тому числі: «Інструкція з охорони праці. Загальні вимоги безпеки для
працівників підприємства» ОТ.17.11.2016; «Інструкція з охорони праці для машиніста
екскаватора» ОТ.17.11.2016. Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться
відповідно до вішог «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці». Працівники які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять 
навчання та Перевірку знань з питань охорони праці, що підтверджується протоколами №5,6,7
від 02.04.2018.

Машиніст екскаватора Ковалевський Володимир Семенович має посвідчення за 
професією серія АБ  167050 видане 09.10.2008 Криворізьким підрозділом ДТН.

Матимеш екскаватора Шерстюк Євгеній Васильович має посвідчення за професією серія
ЕВ 038815 уид\іне 04.03.2014 Держсільгоспіиспекція у Дніпропетровській області.

Машиніст екскаватора Похоревський Микола Григорійович мас посвідчення за професією 
серія АС 049444 видане 20.04.2017Криворізька ІДТН.

Машиніст екскаватора Шостак Володимир Михайлович має посвідчення за професією 
серія ЕВ 024603 видане 10.10.2015 Держсільгоспінспекиія у Дніпропетровській області.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог
«Типового положення пропорядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці». Наказом по підприємству № 8 від 23.06.2017 створена комісія з перевірки знань з охорони
праці. Комісія діє в наступному складі: голова комісії -  директор Чеботарьов A.C., інженер з, і
охорони пращ Первушин C.B., головний механік Пазинич 77.77

На підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація на екскаватори
(Технічний таспорт, інструкція з експлуатація). Екскаватори знаходиться у технічно



справному стані та проходять шоуічні технічні огляди та технічне обслуговування згідно 
документів з експлуатації завода-виробника.

Працівники забезпечені засобами спеціального захисту згідно « Н о р м  безоплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам.

На підп оиємстві є в наявності куток з Охорони праці забезпечений: наглядною агітацією.
підручнйіками, посібниками. плакатами♦ оргтехнікою, розроблені навчально-методичні плани
програм і навчання перевірки знань та підготовки іспитів.

Підприемство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці:
Зако

- , Пос\

і о :
- НПА

н України «Про охорону праці»;
чанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження 
дку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
госування)машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»; 
їдок проведення медичних оглядів робітників певних категорій.затверджений наказом 
України № 246 від 21.05.2007р.;

ОП 0.00-4.15-98 Полооісення про розробку інструкцій з охорони праці;
НПЛОП 0.00-8. 24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
НПАОП 0.00-4. 26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
-одягом та іншими засобами захисту;
НПАОП 0.00-4. 12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знаф з питань охорони праглі;

ОП О.Ш ^^Щ Щ г^Іипове положення про комісію зі знань охорони праці підприємства;
она праці і промислова безпека у  будівництві. 

оновлюється через Інтернет та переодичні видання.

А.С. Чеботарьов
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці А /  2Сь</р. №

U & f - i а. 
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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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