
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУ-7»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Німецька, будинок 7
місцезнаходження,

___________________________________________ 42132948_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Іл’їн Ілля Вікторович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________________________ (067) 6324207, office-su7@ukr.net______________________________
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 замовника на території України 
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 не укладався (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед Третіми особами згідно 
з постановою кабінету міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування не проводиться, тому що не є
об’єктом підвищеної небезпеки)________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 19 лютого 2021 р.______________
(дата проведення аудиту)

Я, ____________________________________ Іл’їн Ілля Вікторович___________________________________
(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 
вантажопідіймальні крани, а саме: кран автомобільний стріловий КС-55727-С, на шасі МАЗ-6З І2СЗ, 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
вантажопідіймальністю 25 т, зав. № 40, рік виготовлення 2017, країна виробник Республіка Білорусь.

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:office-su7@ukr.net


Кількість робочих місць - 70, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 2;______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісні приміщення для здійснення підприємницької діяльності розташовані в нежитловій частині 
будівлі за адресою: 50000. Дніпропетровська обл.. місто Кривий Ріг, вулиця Німецька, будинок 7 
(договір оренди приміщень № 2/05, укладений від 22.05.2018 з ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ- 
КР», та від 03.01.2020 додаткова угода № 3 про зміну дії договору оренди приміщень № 2/05). 
Виробничі, санітарно-побутові, складські приміщення розташовані на території промислового 
майданчика з виробничим комплексом будівель та споруд за адресою: місто Кривий Ріг, провулок 
Деповський, 4 (договір № 1 оренди частини приміщень та виробничої площі, укладений від
01.01.2020 з ТОВ «КРИВОРІЖМЕТРОБУД»)._______________________________________________ '

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

Інші відомості Відповідальність за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки: за стан охорони праці та промислової безпеки на підприємстві, за 
функціонування системи управління охороною праці покладено на начальника відділу охорони праці 
- Піліпей А.Ю. (накази від 04.08.2020 № 26. № 27).
Наказом від 26.11.2020 № 60 призначена особа відповідальна за нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних кранів - директор Іл’їн І.В.
Наказом від 26.11.2020 № 61 призначена особа відповідальна за утримання в справному стані 
вантажопідіймальних кранів - головний інженер Роздорожнюк С.П.
Наказом від 26.11.2020 № 62 призначена особа відповідальна за безпечну експлуатацію 
вантажопідіймальних кранів - виконроб Цимбал О.О.
На Підприємстві діє нарядна система і наказом від 01.01.2019 № 107 призначено осіб, що мають 
право видавати наряди-допуски на роботи підвищеної небезпеки, в т.ч. головний інженер 
Роздорожнюк С.П.
Працівники Підприємства згідно зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
затвердженого наказом директора, навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони 
праці. Директор Іл’їн І.В. пройшов навчання: із загального курсу охорони праці, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» 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 14.06.2018 № 32-18); з 
Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «ОНЦ «РЕГІОНБУД» (м. Запоріжжя) та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці 
у Запорізькій області (виписка з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 23.04.2019 № 88). Головний інженер Роздорожнюк С.П. пройшов навчання: із загального 
курсу охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» 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 14.06.2018 № 32-18): з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) в 
ТОВ «ОНЦ «РЕГІОНБУД» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 23.04.2019 № 88): Інженер з охорони праці Піліпей А.Ю. 
пройшов навчання: із загального курсу охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ 
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» (м. Кривий Ріг) та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (посвідчення № 043-19-03, видане на підставі протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 18.01.2019 № 043/4.20-2019): з Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) в ПЗ «ТТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у



Дніпропетровській області (посвідчення № 007-19-17, видане на підставі протоколу засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці від 11.01.2019 № 007/4.20-2019); Виконроб Цимбал О.О. 
пройшов навчання: із загального курсу охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» 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 14.06.2018 № 32-18); з Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «ОНЦ «РЕГІОНБУД» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.04.2019 № 88).
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, що декларуються, навчені та мають 
відповідні посвідчення, а саме: машиніст крана автомобільного Лебедик М.М. пройшов навчання за 
професією «машиніст крана автомобільного» в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» (свідоцтво від 20.03.2020 № 125-20-01. посвідчення від 20.03.2020 № 125-20-01-1); 
стропальник Малишев В.Б. пройшов навчання за професією «стропальник» в ПЗ «ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» (посвідчення на підставі протоколу засідання
кваліфікаційної комісії від 18.09.2020 № 421/4.20-2020).___________________________________________

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

На підприємстві відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» створена і діє служба 
охорони праці під керівництвом начальник відділу охорони праці Піліпея А.Ю. (накази від
04.08.2020 № 26. № 27).
Згідно з п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» створено комісію з перевірки знань працівників 
Підприємства з питань охорони праці, члени якої пройшли навчання та перевірку знань 
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Комісія діє в складі: голова комісії - 
директор Іл’їн І.В., члени комісії - головний інженер Роздорожнюк С.П., виконроб Цимбал О.О., 
начальник в і д д і л у  охорони праці Піліпей А.Ю. (наказ від 04.08.2020 № 27).
На виконання статті 13 Закону України «Про охорону праці» для встановлення єдиного порядку 
діяльності Підприємства, його керівників, керівників структурних підрозділів, посадових осіб, 
спеціалістів та робітників розроблена та діє система управління охороною праці на виробничому 
рівні (СУОП). На Підприємстві згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до 
вимог НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів 
з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблено, затверджено та діють відповідні Положення, 
що спрямовані на забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і 
нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на 
території підприємства, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях відповідно до системи 
управління охороною праці, а саме: Положення про систему управління охороною праці, 
затверджено наказом від 10.08.2018 № 4; Положення про службу охорони праці, затверджено 
наказом від 10.08.2018 № 4; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці і пожежної безпеки, затверджено наказом від 10.08.2018 № 92; Положення про 
застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки, переглянуто та 
затверджено наказом від 10.08.2018 № 4. а також Положення про діяльність уповноваженої 
найманими працівниками особи з питань охорони праці, затверджене протоколом загальних зборів 
від 19.07.2018 № 1.______________ ______________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з 
охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці. затвердженого наказом 
Держнаглядохоронпрапі від 29.01.1998 № 9. та які переглянуті, затверджені та введені в дію наказом 
по Підприємству від 17.07.2018 № 10 (в т.ч. № 7 Інструкція з охорони праці для стропальника; № 14 
Інструкція з охорони праці при організації виконання робіт підвищеної небезпеки; № 49 Інструкція з 
охорони праці для машиніста крана автомобільного та інші).



На підприємстві розроблено Програму проведення вступного, первинного (повторного) інструктажу 
з охорони праці. Проведення інструктажів їх черговість, регламентуються веденням журналів: 
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці. Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог 
охорони праці, в т.ч.: Журнал протоколів перевірки знань. Журнал обліку видачі наряд-допусків. 
Журналу обліку та зберігання засобів захисту. Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття 
та інших 313. Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв. Журнал 
реєстрації осіб, що потерпілі від нещасних випадків. Журнал реєстрації інструктажів з питань 
пожежної безпеки та інші.
На підприємстві затверджені та введені в дію робочі навчальні плани, програми навчання та переліки 
питань для навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства, 
затверджено перелік посадових осіб, які повинні проходити попереднє та періодичне навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці, затверджено перелік професій працівників, які повинні 
проходити спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Навчання і перевірка 
знань з питань охорони праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил на 
підприємстві, спеціальне навчання в обсязі виконуваної працівниками роботи, організація і 
проведення інструктажів з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом 
від 10.08.2018 № 92.____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ня підприємстві експлуатується наступне обладнання та устатковання, яке використовується за 
призначенням, та проходить випробування у термін, встановлений законодавчими документами з 
питань промислової безпеки, а саме: кран автомобільний стріловий КС-55727-С. на шасі 
МАЗ-6312СЗ, вантажопідіймальністю 25 т, зав. № 40, рік виготовлення 2017, країна виробник 
Республіка Білорусь; фахівцями ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» м. Харків (дозвіл 
на виконання роботи підвищеної небезпеки № 0097.18.30 терміном дії з 26.02.2018 по 26.02.2023) від
02.12.2020 проведено періодичний повний технічний огляд. Відповідність крана підтверджена 
Декларацією про відповідність машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин 
реєстраційний номер ЦА.ТІ1.017.00034-16. терміном з 09.09.2016 до 08.09.2019. зареєстрованою ДП 
«Орган з сертифікації ОС «Крантест». м. Одеса, згідно із якою кран виробництва ОАО «Минский 
автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «Белавтомаз». 220021. г. Минск. 
Республика Беларусь, відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин. Ведеться вахтовий
журнал машиніста вантажопідіймального крана.__________________________________________________

експлуатаційної документації,

Всі працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, у відповідності зі ст. 8 Закону 
України «Про охорону праці», згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, 
керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові 313, що наведений 
у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування 
відповідних 313. що наведені у додатку 3 до цих Мінімальних вимог, забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, а саме: комбінезон 
бавовняний, черевики шкіряні, куртка на утепленій підкладці, штани на утепленій підкладці, 
окуляри захисні, каски захисні з підшоломником, шапка, рукавички з крагами, рукавиці комбіновані, 
напівчоботи утеплені, інший спецодяг, спецвзуття та іншими засобами індивідуального захисту. 
Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань
(за необхідністю).______________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

При виконанні робіт підприємство керується нормативно-правовими актами:
Закон України «Про охорону праці»;
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;



НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
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 0.00-6.03-93 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 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками;
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці.
На підприємстві 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. Обладнано кабінет для проведення навчання вступного, первинного та повторного 
інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки._____________

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

І.В. Іл’їн 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2(МН>- № _______ .

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.


