
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Нові Технології»_____________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49107, м. Дніпро, площа АКАДЕМІКА СТАРОДУБОВА, будинок 1, код згідно з ЄДРПОУ 
31296718_____________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім 'я та по батькові керівника, номер телефону,
Директор Нечипорук Людмила Юхимівна (0562)325856 dukach.s@newtech.dp.ua _

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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_________________________територія України_________________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 29.01.2021
(дата проведення аудиту)

Я, Нечипорук Людмила Юхимівна______________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Вантажопідіймальні крани: кран підвісний електричний однобалочний загального 
призначення ГОСТ 7890-77 заводський номер №1230 виробник СРСР. Дата 
виготовлення 1987 рік.;_______________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
кран підвісний електричний однобалочний загального призначення ГОСТ 7890-73 
заводський номер №246 виробник СРСР. Дата виготовлення 1987 рік._____________

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

mailto:dukach.s@newtech.dp.ua


кран підвісний електричний однобалочний загального призначення ГОСТ 7890-73
заводський номер №498 виробник СРСР. Дата виготовлення 1988 рік._____________
Кран мостовий електричний вантажопідіймальністю 16/3,2 т. Виробник СРСР. Дата
виготовлення 1982 р. Заводський номер 14689._____________________________________
Кран мостовий електричний вантажопідіймальністю 15 т. Виробник СРСР. Дата 
виготовлення 1981 р. Заводський номер 13868._____________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 4_________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Виробниче приміщення орендовані (Договір № 31/12/20-4 від 31.12.2020р. 
Адреса: Дніпропетровська обл. смт. Слобожанське, вул. Виробнича, буд. 1 
(одне виробниче приміщення та АБК) Чотири дільниці (механічна; ГТВ; РНО;
ДРВГ)____________________________________________________________________________________________

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

Інші відомості Директор -  Нечипорук Людмила Юхимівна, головний інженер 
Колесник-Чеховський Олег Анатолійович, керівник відділу з охорони праці Кравченко 
Віктор Олександрович; пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд», 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області:
«Законодавство про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів НАКАЗ 25.07.2006 № 258 », «Правила пожежної безпеки 
України» (розділ 4 п.1) (витяг з протоколу №1165 від 07.10.2020 р.)
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті. (витяг з 
протоколу №1180 від 08.10.2020 р.)
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з Інструментом та 
пристроями. (витяг з протоколу №1180 від 08.10.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском. (витяг з протоколу №1155 від 06.10.2020 р.)
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. (витяг 
з протоколу №1155 від 06.10.2020 р.)

Наказом від 15.10.2020 р. №15/10/1-ОП головного електромеханіка Дукача 
Сергія Олексійовича призначено відповідальним за справний стан, своєчасну 
організацію і проведення планово попереджувальних ремонтів механічного 
обладнання підприємства, вантажопідіймальної техніки (мостових кранів, тельферів, 
який пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд» «Законодавство про 
охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
НПАОП 40.1-1.21-98»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила пожежної безпеки України» (розділ 4 п.1) (витяг з протоколу №1165 від
07.10.2020 р.) Законів України «Про охорону праці», про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» прийнятих 
відповідно до нормативно -  правових актів. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони 
праці під час роботи з Інструментом та пристроями. (витяг з протоколу №1180 від
08.10.2020 р.) НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском. (витяг з протоколу №1155 від 06.10.2020 р.)_______



ПБЕЕС. ПТЕЕС, ППБУ. (IV група з електробезпеки до 1000 В) (витяг з протоколу №1165
від 07.10.2020 р.) НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. (витяг 
з протоколу №1155 від 06.10.2020 р.) НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при 
виконанні робіт на висоті. (витяг з протоколу №1180 від 08.10.2020 р.

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

Наказом №05/12/01-ОП по підприємству від 05.12.2001 р. створена служба з 
охорони праці. Функції служби з охорони праці покладені на керівника відділу з 
охорони праці Кравченко Віктора Олександровича (наказ від 05.10.2020р. №05/10- 
ОП

На підприємстві наказом від 15.10.2020 р. №15/10-0П відновлена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці: Голова комісії директор Нечипорук Л.Ю., 
члени комісії Дукач С.О., Кравченко В.О., Колеснік-Чеховський О.А.

Також на підприємстві розроблені:

- Положення про службу охорони праці (наказ №1 -3 від 02.01.2018 р.)

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з 
питань охорони праці (наказ №1-5 від 02.01.2018 р.);

- Програма вступного інструктажу по охороні праці (наказ про перегляд та 
затвердження №- 04/01 /21 -ОП 1 ОП від 04.0.2021 р.);

- Програма навчання працівників ТОВ «Нові технології» з питань охорони 
праці(наказ №1-5 від 02.01.2018 р.);

- Положення про порядок проведення інструктажів та навчання з питань охорони 
праці (наказ №12-ОП від 09.04.2019 р.)

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
перегляд та затвердження №7 ОП від 20.02.2019 р.);

- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження 
І№27/Р1-ОП від 27.01.2020 р.), в тому числі: №11Інструкція з охорони праці для 
машиніста крана (кранівника) №1211Інструкція з охорони праці для 
стропальника; №1011Інструкція з охорони праці для слюсаря ремонтника; 
№811Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та 
обслуговування обладнання;№3011Інструкція з охорони праці при виконанні 
робіт на висоті

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці._________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства, які експлуатують технологічне обладнання: 
Харитонова Маріана Анатоліївна пройшла навчання ПТУ №2 м. Дніпропетровськ за 
професією машиніст крану металургійного виробництва диплом ГЛ №001668, 
присвоєна кваліфікація машиніст крану металургійного виробництва третього
розряду Реєстраційний №106303 від 23 червня 1997 р. Сендецький Андрій



Миколайович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за
професією машиніст крана. Рішенням кваліфікаційної комісії присвоєна 
кваліфікація машиніст крана третього розряду, посвідчення №6904. Протокол 
кваліфікаційної комісії №366 від 16.05.2011 р. Дікарев Дмитро Володимирович 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією машиніст 
крана. Рішенням кваліфікаційної комісії присвоєна кваліфікація машиніст крана 
четвертого розряду, посвідчення №12304. Протокол кваліфікаційної комісії №1064 від 
10.10.2017 р. Рибін Анатолій Михайлович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» за професією машиніст крана. Рішенням кваліфікаційної 
комісії присвоєна кваліфікація машиніст крана четвертого розряду, посвідчення 
№12303. Протокол кваліфікаційної комісії №1064 від 10.10.2017 р. Ковбаса С.В. 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією 
стропальник. Рішенням кваліфікаційної комісії присвоєна кваліфікація стропальник 
3 розряду, посвідчення №10511 Протокол кваліфікаційної комісії №847 від 11.07.2019 
р. ГотвянськийР.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за 
професією стропальник. Рішенням кваліфікаційної комісії присвоєна кваліфікація 
стропальник 2 розряду, посвідчення №25009 Протокол кваліфікаційної комісії №1439 
від 09.07.2007 р. Фоменко В.М. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» за професією стропальник. Рішенням кваліфікаційної комісії 
присвоєна кваліфікація стропальник 3 розряду, посвідчення №10513 Протокол 
кваліфікаційної комісії №847 від 11.07.2019 р. Пеня Ю.В. пройшов навчання в ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» за професією 
стропальник. Рішенням кваліфікаційної комісії присвоєна кваліфікація стропальник 
3 розряду, посвідчення №10513 Протокол кваліфікаційної комісії №053387 від 
06.12.2013 р.________________________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці,

кран підвісний електричний однобалочний загального призначення ГОСТ 7890-73 
заводський номер №246 виробник Росія «Забайкальський завод ПТО» Дата 
виготовлення 1987 рік. Відновлений ООО «Ресурс -  Діагностика» на підставі п. 7.1.4 
НПАОП 0.00-1.01-07 «правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів» а також технічної та експлуатаційної документації аналогічної моделі крана. 
Свідотство від 20.10.2017 р.
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
кран підвісний електричний однобалочний загального призначення ГОСТ 7890-73 
заводський номер №498 виробник Росія «Забайкальський завод ПТО» Дата 
виготовлення 1988 рік. В Відновлений ООО «Ресурс -  Діагностика» на підставі п. 7.1.4 
НПАОП 0.00-1.01-07 «правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів» а також технічної та експлуатаційної документації аналогічної моделі крана. 
Свідотство від 20.10.2017 р.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
Кран мостовий електричний вантажопідіймальністю 16/3,2 т. Виробник Україна. 
Олександрійський завод ПТО. Дата виготовлення 1982 р. Заводський номер 14689. 
Зареєстрований в енергоінспекції по котлонадзору Дніпропетровського 
підприємства Державного енергетичного надзору та збуту енергії «Енєргонагляд». 
Реєстраційний номер 2366. Дата введення в експлуатацію 1983 р. Призначення 
крана підйом та переміщення вантажів. Експертне обстеження виконано НВФ 
«Промсервісдіагностика» №16297019-09-07-0943.19 від 06.05.2019 р.
Кран мостовий електричний вантажопідіймальністю 15 т. Виробник Україна. 
Олександрійський завод ПТО. Дата виготовлення 1981 р. Заводський номер 13868.



Зареєстрований в енергоінспекції по котлонадзору Дніпропетровського
підприємства Державного енергетичного надзору та збуту енергії «Енєргонагляд». 
Реєстраційний номер 2367. Дата введення в експлуатацію 1981 р. Призначення 
крана підйом та переміщення вантажів. Експертне обстеження виконано НВФ 
«Промсервісдіагностика» №16297019-09-07-1170.19 від 19.07.2019 р.
експлуатаційної документації,

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-1.75-15 Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.80-18 
правил ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання. НПАОП 0.00-1.15-07 правил ОП під час виконання робіт на 
висоті, та інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі 
виконуваних робіт (Протоколи з навчання та перевірки знань комісією по 
підприємству (від 11.01.2021р. №11.01.21-ОП, від 11.12.2020 №11/12.20 ОП, від 
18.01.2021р. №180121-ОП)

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у 
комунальному некокомерційному підприємству «Дніпровський центр первинної 
медико-санітарної допомоги №8» Дніпровської міської ради договір №72 від
03.11.2020 р.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на все технологічне обладнання, 
що декларуються). У відповідності з експлуатаційними правилами раз на рік 
проводиться технічний огляд спеціалістами ТОВ НВФ «Промсервісдіагностика». 
Результати опосвідчення заносяться до паспортів у відповідності з затвердженими 
графіками. Обладнання признано гідним до подальшої експлуатації.

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 ЗІЗ. Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту._______________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00
4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»;, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті. 
НПАОП 0.00-1.80-18 правил ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 0.00-1.75-15 Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.83-18 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98»; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», та інше.

ТОВ «Нові технології» має договір на ремонт і технічне обслуговування 
виробничого обладнання з ТОВ НВФ «Промсервісдіагностика»

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. Підприємство забезпечено необхідною
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні



нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою__________ Інтернету__________ та__________ друкованих__________ видань.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

______ ——--------------------- 1---------------------------------------------------------------

Н є чипо р ук Л.Ю.
-фі!дпис) (ініціали та прізвище)

9.Ц 0 1  202 і о
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20^Ур.

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.”.
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