
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально -  технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості ПРО роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТТО ГРУП»,

35400, вул. Рівненська, 33, смт Гоща, Рівненська обл., 
код ЄДРПОУ 40374157.

Директор -  Нестерук Тарас Михайлович.
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  вул. Рівненська, 33, 

смт Гоща, Рівненська обл.
Інформація ПРО наявність д о г о в о р у  страхування цивільної 

відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди

Згідно додатку 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів 
України № 1788 від 16.08.2002 року потенційно небезпечні об’єкти
підприємства не належить до ОПН, а тому оформленню реєстрації та 
страхування. Не проводилося.

Інформація ПРО проведення добровільного аудиту з охорони праці
Добровільний аудит не проводився.

Я, Нестерук Тарас Михайлович -  директор TQB «КАТТО ГРУП». 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -  технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки;
• технологічні транспортні засоби (п.12 додатку 7 до Порядку № 1107 від
26.10.2011р.).
На підприємстві в експлуатації знаходиться навантажувач телескопічний JCB 
35D4X4 CON, заводський номер -  JCBTLT35JK2738554, рік випуску -  2019, 
країна виробник -  Великобританія, реєстраційний номер -  47451ВК.

Кількість робочих місць, V ТОМУ числі тих, на яких ІСНУЄ підвищений 
ризик виникнення травм

На підприємстві ТОВ «КАТТО ГРУП» працює 47 чоловік, з них 1 
працівник виконує роботи підвищеної небезпеки при експлуатації 
навантажувача телескопічного JCB 35D4X4 CON.

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

- виробнича база де знаходяться побутові приміщення;
“ склад -  магазин.
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Інші відомості:
Особа відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки на підприємстві -  директор Нестерук Тарас 
Михайлович (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»).

Наказом № 02/20-КП від 04.02.2020 відповідальним за безпечну 
експлуатацію та технічний стан навантажувача телескопічного призначено 
Гречана М.В.

Наявність служби охорони праці
Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» для організації 

виконання правових, організаційно -  технічних, санітарно -  гігієнічних, 
соціально -  економічних та лікувально -  профілактичних заходів, що 
спрямовані на попередження нещасних вгшадків, професійних захворювань та 
аварій у процесі трудової діяльності, а також контролю дотримання 
працівниками вимог законів та інших нормативних актів з охорони праці, 
розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що 
діють на підприємстві, ТОВ «КАТТО ГРУП» наказом № 14 від 13.02.2017 року 
створено службу охорони праці, функції якої виконує інженер з охорони праці 
Кур’ят Анатолій Кузьмович, який пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці у ДП «Рівненський експертно -  технічний центр 
Держпраці».

Служба охороїш праці підприємства, керуючись Положенням, розробила 
систему керування охороною праці на підприємстві та здійснює чіткий контроль 
за діяльністю виробничих структур, виконанням обов’язків та дотриманням 
прав окремими посадовими особами, контролює за створенням безпечних та 
непжідливих умов праці працюючих на підприємстві.

Інформація про діючі на підприємстві інструкції з охорони праці
Розроблено та затверджено інструкції з охорони праці для працівників 

підприємства, що містять вимоги щодо безпечного виконання робіт підвищеної 
небезпеки при експлуатації навантажувача телескопічного.

На підприємстві також розроблені та затверджені директором інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт.

Інформація ПРО проведення навчання та інструктажів з питань 
ОХОРОНИ прані.

Наказом № 09/20-ОД від 29.05.2020 р. створено постійно діючу комісію 
для перевірки знань з питань охорони праці у складі:

Голова комісії -  директор - Нестерук Тарас Михайлович, який пройшов 
навчання у ТОБ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»:

• Посвідчення № 439-23-20 від 28.05.2020 пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки;



• Посвідчення № 439-23-В-20 від 28.05.2020 пройшов навчання і 
виявив потрібні знання «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів»;

• Посвідчення № 439-23-6-20 від 28.05.2020 пройшов навчання і 
виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, іцо працює під тиском», «Правил 
охорони праці на автотранспорті», «Правил охороші праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт».

Члени комісії:
головний інженер -  Кривчук Микола Борисович який пройшов навчання у 

ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»:
• Посвідчення № 435-23-20 від 28.05.2020 пройшов навчання і виявив 

потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки;

• Посвідчення № 435-23-В-20 від 28.05.2020 пройшов навчання і 
виявив потрібні знання «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів»;

• Посвідчення № 435-23-6-20 від 28.05.2020 пройшов навчання і 
виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил 
охорони праці на автотранспорті», «Правил охороші праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт».

-  інженер з охорони праці -  Кур’ят Анатолій Кузьмович -  (пройшов 
навчання у ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці», протокол № 131 від 14.09.2018, 
посвідчення з електробезпеки №1839-57-18 від 17.05.2018)

Працівники професій підвищеної небезпеки згідно вимог «Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» проходять щорічне навчання та перевірку знань згідно 
затвердженого графіка на ТОВ «КАТТО ГРУП».

З працівниками підприємства проводяться наступні інструктажі з охорони 
праці: вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий та інструктаж 
на робочому місці.

Забезпечення засобами індивідуального захисту
Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та 313, порядок їх 

утримання здійснюється з обов’язковим врахуванням;



• «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
затверджені наказом Міністерством соціальної політики України № 
1804 від 29.11.2018;

• «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних 
професій різних галузей промисловості», затверджені наказом 
Держгірпромнагляду № 62 від 16.04.2009.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені 
спецодягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту, 
захисними та запобіжними засобами, відповідно до вимог статті 8 Закону 
України «Про охорону праці»; костюм бавовняний, черевики щкіряні з 
металевим носом, рукавички комбіновані, жилет сигнальний.

Регулярно ведеться оперативний контроль за якістю спецодягу, 
спецвзуття та 313, що використовується працівниками, стан та ступінь їх 
забезпеченості.

Перелік нормативно -  правових актів з охорони праці, що діють у 
межах підприємства затверджені директором підприємства, а саме:

• «Положення про систему управління охороною праці»;
• «Положення про службу охорони праці»;
• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці»;
• «Положення про службу охорони праці»;
• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці;
• «Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві»;
• «Положення про організацію та порядок проведення інструктажів з 
питань охорони праці»;
• «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
• «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту»;
• «Положення про медичні огляди працівників певних категорій»; 

Підприємство також забезпечене навчальними планами, посібниками та 
НПАОП:

-  Закон України «Про охорону праці»;
-  Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про 

порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на



експлуатщію (застос>'вання) машин, механізмів, устатковання підвшценої 
небезпеки»;

“  Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування»;

-  НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімшіьні вимоги
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідушіьного захисту на робочому місці;

-  НПАОП 0.00-1.15.07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»;

-  НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників;
-  НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення 

роботодавцями охорони праці працівників;
-  Наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження 

Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»;
-  Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві, затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України № 337 від 17.04.2019;

-  НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

-  Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене 
наказом Міністерством праці та соціальної політики Укршни комітет по нагляду 
за охороною праці № 9 від 29.01.1998.

Директор ТОВ «КАТТО ГРУП»

« » ^  2020 року

естерук

Управління Держпоаці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

За № від« „ій- » 20і̂  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці__________________ 20___р, №______ .



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.


