
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
_____________________ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 49022 м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 94б_____________
місце знаходження

Код ЄДРПОУ: 13437402________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

Директор Коломоєць Олександр Олександрович_________________________
прізвище, імя та по батькові керівника

Телефон: (056)375-77-61,________________________________________________
номер телефону,

aozt@techmash.dp.ua___________________________________________________
номер телефону телефаксу, електронна адреса:

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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або
__________ На тер иторії України, згідно договорів підряду___________________________________

експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки )

Інформація про наявність договору 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 № 1788 від 16.08.2002 року страхування не проводиться, так як 
підприємство 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 21.12.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Коломоєць Олександр Олександрович,
(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:________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
самохідний стріловий кран Liebherr ЦГМ 1055-3.2 , 2012 р.в., Германія__________________

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

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

Загальна кількість робочих місць: 6, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм 1_________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
1 - адміністративно - побутовий корпус, 1 - адмінистративно-технічний корпус з обслуговуванням 
автомобілів, виробничі корпуси № 1,2,3, КПП, складальний цех № 3, склад готової продукції,
дільниця нестандартного устатковання; електромонтажна дільниця___________________________

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

mailto:aozt@techmash.dp.ua


Інші відомості
Директор, Коломоєць О.О., пройшов навчання «Загальний курс з охорони праці» в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань законів та нормативних актів з охорони 
праці в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 04.02.2019
№24/4.4/2019)._____________________________________________________________________________
Функції служби охорони праці покладено на начальника відділу охорони праці Дорошенко Л.І.

наказ № 181 від 20.10.2014 року.________________________________________________________
Відповідальним за безпечне виконання робіт призначено заступника головного інженера 
Науменко М.Ю., (наказ № 157 від 27.09.2019). Головний інженер Рудавський О.В., пройшов 
навчання «Загальний курс з охорони праці» в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та 
перевірку знань законів та нормативних актів з охорони праці в Головному управлінні Держпраці 
у Запорізькій області (протокол № 1396 від 17.06.2020). Начальник відділу охорони праці, 
Дорошенко Л.І., пройшла навчання «загальний курс з охорони праці» в ТОВ 
«ПРОФЕСІОНАЛИ» та перевірку знань законів та нормативних актів з охорони праці (протокол 
№12/10 від 30.10.2020) в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровькій області. 
Начальник дільниці нестандартного устаткування Самойленко С.М., пройшов навчання 
«Загальний курс з охорони праці» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань законів та 
нормативних актів з охорони праці (протокол № 047 від 11.03.2019) в Головному управлінні 
Держпраці у Дніпропетровській області.Заступник директора по електротехнічним питанням, 
Римшин А.В., пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань законів та 
нормативних актів з охорони праці (протокол №051 від 06.06.2020) в Головному управлінні 
Дежпраці у Дніпропетровській області. Заступник головного інженера Науменко М.Ю. пройшов 
навчання «Загальний курс з охорони праці» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань законів та 
нормативних актів з охорони праці в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровькій 
області (протокол № 010 від 18.01.2019). Наказом № 122 від 25.07.2019 затверджений склад 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці, а саме: голова комісії -  головний інженер, 
Рудавський О.В., члени комісії -  начальник відділу з охорони праці, Дорошенко Л.І.; начальник 
дільниці нестандартного устаткування Самойленко С.М., заступник директора по 
електротехнічним питанням, Римшин А.В. Головний інженер Рудавський О.В., пройшов 
навчання в ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №649 від 03.07.2018). Начальник відділу охорони праці, 
Дорошенко Л.І., пройшла навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №181 від 03.09.2018). Начальник дільниці нестандартного 
устаткування Самойленко С.М., пройшов навчання в ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» та 
перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) в комісії_Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №688 від 11.07.2018). Заступник 
директора по електротехнічним питанням Римшин А.В. пройшов навчання в ТОВ «УК 
СПЕКТР» та перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) в комісії 
Головного управління Держпраці у_Дніпропетровській області протокол (протокол №52 від 
04.06.2020). Заступник головного інженера Науменко М.Ю., пройшов навчання «Загальний курс 
з охорони праці» в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(НПАОП 0.00-1.80-18) в комісії Головного управління Держпраці у_Дніпропетровській 
області протокол (протокол №685 від 03.07.2018). Відповідальний за безпечну експлуатацію 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, організацію 
своєчасного огляду та справний технічний стан, заступника головного інженера Науменко М.Ю, 
наказ № 157 від 27.09.2019 року.

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



Працівники, зайнятті при виконанні заявлених робіт, пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань в обсязі виконуваних робіт з «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00
1.80-18) в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол 
№093-2 06.08.2020 року. Професійно-кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні 
заявлених робіт підвищеної небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до 
наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року №336 (зі змінами) 
«Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів 
економічної діяльності. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників». 
Робітники закінчили професійне навчання та мають відповідні посвідчення та свідоцтва. 
Зокрема: машиніст крана автомобільного 6 (шостого ) розряду Калашник В.О., пройшов 
навчання та перевірку знань у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол кваліфікаційної комісії від 
06.08.2020 року №093-2), посвідчення № 3695, стропальник 6 (шостого ) розряду Криворотенко 
Г.В. пройшов навчання та перевірку знань у ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол кваліфікаційної
комісії від 05.11. 2019 року №180), посвідчення № 1509.______________________________________
В ПрАТ ВП «ТЕХМАШ» наказом №64 від 11.06.2018 перглянуті і введені в дію року інструкції 
з охорони праці по безпечному виконанню заявлених видів робіт: Інструкція №3 з охорони праці 
для машиніста автомобільного крана, Інструкція дії для працівників при наданні домедичної 
допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки при виникненні 
аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих, а також з правил поведінки та дій при виникненні 
аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Також, 
працівники, які працюють на навантажувачі проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та перевірку знань з 
питань охорони праці, виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці ПрАТ ВП «ТЕХМАШ».

інструкцій про проведення навчання 
З працівниками підприємства проводяться інструктажі з питань охорони праці, що 
підтверджуються відмітками записами в журналах реєстрації інструктажів. На підприємстві 
ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками про 
проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів, журнал обліку 
видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, 
журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Також, на 
виконання вимог НПАО 0.00-4.12-05, розроблені тематичні плани і програми навчання з питань 
охорони праці. Екзамени проводяться традиційними методами (білети). Працівникам 
підприємства організовано проведення інструктажів з питань охорони праці з записами в
відповідних журналах._____________________________________________________________________

та інструктажу з питань та інструктажу з питань охорони праці,
Самохідний стріловий кран Liebherr ЦГМ 1055-3.2, 2012 р.в., Германія (свідоцтво 
реєстрацію транспортного засобу №АЕ3653 РА, видане Територіальним сервісним центром 1242 
у Дніпропетровській області)
У відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства, 
своєчасно проходять попередні (періодичні) медичні огляди. Відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» забезпечені сертифікованим спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту в повному обсязі. В наявності необхідна 
експлуатаційна документація на навантажувач, що використовується. На підприємстві створена 
комісія з прийняття і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство 
на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту 
використовують за призначенням, зберігають у технічно-справному стані з проведенням 
технічного обслуговування, ремонту експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника. Працівники підприємства 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно Норм видачі



спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, 
та інше), у відповідності до чинних нормативних актів.. На кожного працівника заведена 
особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуального захисту.__________________________________________________ __

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Ремонт і технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів начальник дільниці 
нестандартного устакування Самойленко С.М., наказ № 157 від 27.09.2019 року. Нормативно- 
правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки, підприємство має навчально-методичне забезпечення для організацій 
роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. На підприємстві 
затверджений перелік діючих законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони 
праці та промислової безпеки, який включає, зокрема: Закон України «Про охорону праці», 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення 
про службу охорони праці»; навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у 
відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Екзамени проводяться традиційними 
методами (білети). На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, ціллю якого є нроведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню працівників з питань охорони праці. 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, нормативно- 
правовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами тощо.
На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, до якого забезпечено вільний доступ 
працівників, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню 
працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та ирофілактиці аварій, 
виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток з охорони праці забезпечений 
посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами тощо.

ативно-правцвої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

/ ' / /  і '

О.О. Коломоєць 
(ініціали та прізвище)

жларацш зареєстрована у журналі обліку суб єктів господарювання у територіальному

органі Держпраці ^ 2№ /  р.

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та 
на експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.




