
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

- / ^ - П (г

ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності м атеріально-технічної бази  

вимогам законодавства з питань охорони праці

г<о,

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСК»__________

(для юридичної особи: найменування

Україна, 50026, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Чумацький шлях, 2а
юридичної особи, місце знаходження,

код ЄДРПОУ 24447421
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор -  Шибко Сергій Леонідович
прізвище, ім'я та по-батькові керівника

Тел. (056)-499-15-95, езкр г2017@ дта іі.сот
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по-батькові, серія і номер паспорту, ким і коли виданий,

місце проживання,

реєстраційний Номер облікової картки платника податків, _

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Чумацький шлях, 2а, підприємства- 
замовники виконання робіт, зокрема ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та інших 
підприємствах Дніпропетровської області,.__________________________________

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

устаткування підвищеної небезпеки 

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

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальний Поліс», 
договір від 12.11.2017 № 21/5731/306 (термін дії -  12 місяців) .

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці : не 
проводився_________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Шибко Сергій Леонідович
(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 під час виконання таких робіт підвищеної

mailto:eskpr2017@gmail.com


небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

1 ■ Технологічні транспортні засоби (п.5 Додатку № 7), 
а саме: Бульдозер Т-170 -  2 од (держномери Т 04186 АЕ- 1992 р.в.): Т 04187 АЕ -  1992 
р.в.).: Трактор ЮМЗ-6АКЛ -  3 од. (держномери Т 04195 АЕ -1998 р.в.), Т 04193 АЕ, 1998 
р.в.), Т 04194 АЕ- 1998 р.в.); Трактор Т-150К (базовий тягач Т-158) -  3 од. (держномери 
Т 04196 АЕ -  1990 р.в.. Т 04182 АЕ -  1990 р.в., Т 04183 АЕ -  1990 р.в.): Навантажувачі -  З 
од,- ТО-18 (дєржномєр - Т 04197 АЕ -  1991 р.в.). І.ОМКІМС I I  50МС (2017 р.в.) (Китай) 
(держномер - Т 07-768 АЕ), З Р Ю  (держномер Т 08 648 АЕ) (Китай - 2017 р.в.),
бульдозер-навантажувач МТЗ-82 (дєржномєр - Т 04181 АЕ - 1982 р.в.) (Весь транспорт
зареєстровано в ГУ Держпраці у Днапропетровській області)_________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, їх тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються, та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозвілу)

Кількість робочих місць -  12________ :_________________________________
Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм

одна виробнича база, Пункт технічного обслуговування -  2 од., об’єкти, які
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

надаються замовниками.

Інші відомості: Керівник і головні фахівці підприємства атестовані на знання
(прізвище, ім 'я  та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

нормативно-правових актів з охорони праці, у встановленому порядку, відповідно до
та промислової безпеки;

програми підготовки керівників і провідних спеціалістів з питань охорони праці 
(посвідчення директора Шибко С.Л. № 002904 від 13.04.2016 ТОВ НКЦ «Моноліт», 
протокол від 13.04.2016 № 4/4. комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській обл., посвідчення заступника директора з охорони праці і промислової 
безпеки Логвінова В.В. №6624 від 06.06.2018 ТОВ НКЦ «Моноліт», протокол № 6/1 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., посвідчення заступника 
директора з виробництва Кабак В.А. №002909 від 13.04.2016 ТОВ НКЦ «Моноліт», 
протокол від 13.04.2016 № 4/47 комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській обл. посвідчення головного механіка Бадеги В.М. № 002906 від
13.04.2016 ТОВ НКЦ «Моноліт», протокол від 13.04.2016 № 4/47 комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. посвідчення механіка Лобанова С.Є. № 
011530, від 29.11.2017 комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.

На підприємстві згідно наказу від 15.01.2018 № 15 створено комісію з перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці у наступному складі:

• директор Шибко С.Л. пройшов навчання законодавчим і нормативно-правовим 
актам з охорони праці в ТОВ НКЦ «Моноліт», перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол від 13.04.2016 № 4/4):

• заступник директора з охорони праці і промислової безпеки Логвінов В.В., пройшов 
навчання законодавчим і нормативно-правовим актам з охорони праці в ТОВ НКЦ 
«Моноліт», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол від 06.06.2018 № 6/1 );

• головний механік Бадега В.М,, пройшов навчання законодавчим і нормативно- 
правовим актам з охорони праці в ТОВ НКЦ «Моноліт», перевірку знань комісією Голов
ного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол від 13.04.2016 № 4/4):



ст. інспектор в і д д і л у  кадрів Думіна В.В., пройшла навчання законодавчим і

нормативно-правовим актам з охорони праці в ТОВ НКЦ «Моноліт», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол від
14.06.2017 № 6/41).

Члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці 
пройшли навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт» з «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)»:

• директор Шибко С.Л. пройшов навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт» (посвідчення 
№ 006190, протокол від 27.06.2017 № 6/83):

• заступник директора з охорони праці і промислової безпеки Логвінов В.В., пройшов 
навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 006191, протокол від 27.06.2017 № 6/83);

• головний механік Бадега В.М., пройшов навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт» 
(посвідчення № 006192, протокол від 27.06.2017 № 6/83)

Наказом по підприємству призначені посадові особи, відповідальні за експлуатацію 
та утримання технологічного транспорту;

головний механік Бадега В.М, (навчання законодавчим і нормативно-правовим 
актам з охорони праці , протокол від 13.04.2016 № 4/4; «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)

механік Бадега Роман Вікторович (навчання законодавчим і нормативно-правовим 
актам з охорони праці та перевірку знань протокол від 14.02.2018 № 3 посвідчення 
№ 00002252):

механік Лобанов Сергій Євгенійович (навчання законодавчим і нормативно-
правовим актам з охорони праці, протокол від 29.1.2017 № 11/129)_____________
(прізвище, імя та по-батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки;

Наказом від 22.08.2011 р. № 69 - на підприємстві створена служба охорони прці, яка 
представлена в особі заступника директора з охорони праці і промислової безпеки 
Логвінова В.В,- пройшов навчання законодавчим і нормативно-правовим актам з охорони 
праці в ТОВ НКЦ «Моноліт» протокол від 06.06.2018 № 6624 комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл. Заступник директора з охорони праці і промислової 
безпеки Логвінов В.В. - пройшов навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт» з ПБЕЕС, ПТЕЕС 
протокол від 06.06.2018 № 6/2 комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській обл. посвідчення № 6611_________________________________________
наявність служби Охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу)

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з охорони праці згідно з вимогами наказів по підприємству від 19.09.2011 
№ 79. від 15.01.2018 № 15, інструкцій з охорони праці, затверджені наказом по 
підприємству від 09.11.2017 № 80, у тому числі:

-  інструкція з охорони праці № ОТ.ЗО. 11.17 «Загальні вимоги для робітників 
підприємства»;

- інструкція з охорони праці № РТ.06.11.17-для машиніста бульдозера;
- інструкція з охорони праці № ОТ. 10.11.17 -  для машиністів залізнично-будівельних 

машин;
- інструкція з охорони праці № ОТ. 15.11.17- для водія навантажувача;
- інструкція з охорони праці № ОТ.22 .11.17 - для тракторіста.
Останню перевірку знань з охорони праці працівникам ТОВ «ЕСК» проведено

комісією підприємства -  протоколи від 14.02.2018 № 3. від 19.02.2018 №№ 9 и 10.



Робітники, які допущені до виконання робіт з експлуатації технологічного транспорту:
- Буднік Василь Васильович- тракторист 4-го р о з р я д у , перевірка знань з охорони 

праці та інструкцій з експлуатації машин і механізмів комісією ТОВ «ЕСК» - 19.02.2018, 
протокол № 9;

- Гонтюк Микола Іванович -  машиніст бульдозеру 5-го розряду, перевірка знань з 
охорони праці та інструкцій з експлуатації машин і механізмів комісією ТОВ «ЕСК» -
19.02.2018, протокол № 10;

- Вікторцов Олег Іванович - машиніст бульдозеру 6-го розряду, перевірка знань з 
охорони праці та інструкцій з експлуатації машин і механізмів комісією ТОВ «ЕСК» -
19.02.2018, протокол № 10:

- Керничний Віктор Антонович -  машиніст залізнично-будівельних машин 5-го 
розряду, перевірка знань з охорони праці та інструкцій з експлуатації машин і механізмів 
комісією ТОВ «ЕСК» - 19.02.2018, протокол № 9;

- Легкошкур Сергій Іванович - тракторист 4-го розряду, перевірка знань з охорони 
праці та інструкцій з експлуатації машин і механізмів комісією ТОВ «ЕСК» - 19.02.2018, 
протокол № 9;

- Нехайчик Анатолій Михайлович - тракторист 4-го розряду, перевірка знань з 
охорони праці та інструкцій з експлуатації машин і механізмів комісією ТОВ «ЕСК» -
19.02.2018, протокол № 9;

- Ольховський Олександр Анатолійович -  водій навантажувача 5-го розряду, 
перевірка знань з охорони праці та інструкцій з експлуатації машин і механізмів комісією 
ТОВ «ЕСК» - 19.02.2018, протокол № 10:

- Сковородка Василь Миколайович - водій навантажувача 4-го розряду, перевірка 
знань з охорони праці та інструкцій з експлуатації машин і механізмів комісією ТОВ «ЕСК» 
- 19.02.2018, протокол № 9:

- Сорокін Сергій Олександрович - машиніст залізнично-будівельних машин 5-го 
розряду, перевірка знань з охорони праці та інструкцій з експлуатації машин і механізмів 
комісією ТОВ «ЕСК» - 19.02.2018, протокол № 9.___________________

інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу
В наявності необхідна експлуатаційна документація на технологічний

транспорт.________________________________________________________________________
(експлуатаційної документації)

Весь технологічний транспорт пройшов технічний огляд спеціалістами ДП 
«Криворізький експертно-технічний центр»: Навантажувач ЩІМКИМО 7.І 50МС (Китай) 
(держномер - Т 07-768 АЕ), акт від 31.05.2018 р.;

Бульдозера Т-170, держномери Т 04186 АЕ: Т 04187 АЕ: Трактори ЮМЗ-6АКЛ 
держномери Т 04195 АЕ, Т 04193 АЕ, Т 04194 АЕ; Трактори Т-150К (держномери 
Т 04196 АЕ. Т 04182 АЕ, Т 04183 АЕ; Навантажувач ТО-18, держномер - Т 04197 АЕ, акт 
від 03.10.2017 р.

Працівники ТО В «ЕСК» забезпечені спецодягом, спецвзуттям  та засобами 
індивідуального захисту для виконання робіт в повному обсязі.

засобів індивідуального захисту
М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки. В наявності кабінет та клас з охорони 
праці, забезпечений необхідними наочними матеріалами та друкованими 
виданням, підручниками та нормативно-правовими документами (Закони України, 
необхідні НПАОП та друга методична література .

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



На підприємстві розроблено:
• програми вступного та первинного інструктажу з охорони праці;
• програми навчання посадових осіб з охорони праці;
• програми стажування на робочих місцях.

(бази, навчально-методичне забезпечення)

С.Л. Ш ибко

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці «_^6£>> 20 р.
№ / Л / г  / 2 / у)

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.” .


