
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОЛДВІН»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50053, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, будинок 11
місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ 42594760, директор Кубасов Микола Іванович
код згідно з СДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

телефон: (067) 539-31-35, e-mail: romol@i.ua
. _ __ Н0МЄр 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;

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, згідно договорів підряду
місце 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: 
не укладався

(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, Кубасов Микола Іванович
(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: 
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра

(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:romol@i.ua


виконуються та/або експлуатуються (застосовуються без отримання)

Кількість робочих місць -  7, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм -  4
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує нежитлове приміщення, розташоване за адресою:
будівель і споруд (приміщень),

50053, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, будинок 11;________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

роботи виконуються на об'єктах згідно договорів підряду № 103-53-04 від 21.01.2019р.;
№ 37 від 01.01.2019р.

структурних підрозділів)

Інші відомості: Кубасов Микола Іванович, директор, відповідальний за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Пройшов навчання

в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» з курсу:
-  «Законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, 

надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, 
пожежної безпеки» ( Витяг з Протоколу № 043/4.20-2019 від 18.01.2019 р.).

-  «Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, 
до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки» ( 
Витяг з Протоколу № 1414 від 21.12.2018 р.);

В Товаристві з обмеженою відповідальністю «КОЛДВІН» розроблені та затверджені 
наступні нормативні документи:

- «Положення про систему управління охороною праці» (Наказ№4від 13.12.2018р.);
- «Положення про службу охорони праці» (Наказ № 4 від 13.12.2018 р.);
- «Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної 

небезпеки» (Наказ № 4 від 13.12.2018 р.);
- «Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт» (Наказ № 4 від

13.12.2018 р.):
- «Положення про порядок забезпечення працівників ПП «Індіго-Грін» 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту» (Наказ № 4 від 13.12.2018 р.);

- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» (Наказ № 4 від 13.12.2018 р.);

- «Положення про комісію ПП «Індіго-Грін» з профілактики захворювань 
працівників» (Наказ № 4 від 13.12.2018 р.).

Наказом № 7 від 08.01.2019 р. створено комісію перевірки знань з питань охорою 
праці. Голова комісії перевірки знань директор Кубасов Микола Іванович, який пройшої 
навчання в в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» з курсу:

-  «Законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці 
надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки 
пожежної безпеки» ( Витяг з Протоколу № 043/4.20-2019 від 18.01.2019 р.);



-  «Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій.
до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки»
( Витяг з Протоколу № 1414 від 21.12.2018 p.);

Члени комісії:
заступник директора Риба Є.В., який пройшов навчання в Приватному закладі 

«Центр професійної освіти і навчання» з курсу:
- «Законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки» 
(Витяг з Протоколу № 043/4.20-2019 від 18.01.2019 р)

- «Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до 
обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки» (Витяг з 
Протоколу № 1414 від 21.12.2018 p.);
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), як 
особа відповідальна за організацію та безпечне виконання робіт на висоті Витяг з 
(Протоколу № 1408/4.20-2018 від 21.12.2018 p.);
- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв та відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) (Витяг з Протоколу
№ 1402/4.20-2018 від 21.12.2018 p.).

Григор'єва О.Є. -  бригадир дільниці озеленення, пройшла навчання в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання» з курсу:
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) (Витяг 
з Протоколу № 1407/4.20-2018 від 21.12.2018 p.):

- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв та відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) (Витяг з Протоколу
№ 1401/4.20-2018 від 21.12.2018 p.).
- «Законодавство України про охорону праці», (Витяг з Протоколу № 026/4.20-2019 від 
18.01.2019 р.);
- «Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до 
обов’язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки» (Витяг з Протоколу
№ 1413 від 21.12.2018 p.).

Коноплянко Т.О. -  інженер з охорони праці, пройшла навчання в в Приватном\ 
закладі «Центр професійної освіти і навчання» з курсу:
- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98»

( Витяг з Протоколу № 049/4.20-2019 від 18.001.2019 p.);
- «Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, д( 
обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки» (Витяг : 
Протоколу № 1414 від 21.12.2018 p.):
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07 
(Витяг з Протоколу № 1408/4.20-2018 від 21.12.2018 p.);
- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальни: 
пристроїв та відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) (Витяг з Протоколу
№ 1402/4.20-2018 від 21.12.2018 p.).



Наказом № 7 від 08.01.2019 р. призначені відповідальні за безпечне виконання робіт 
на висоті, в т.ч. облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання 
запобіжних поясів та пристосувань, з правом видачі наряд-допусків -  начальник дільниці 
озеленення Єраніна H.A. і бригадир дільниці озеленення Григор'єва О.Є.

Наказом по підприємству № 4 від 08.01.2019 р. створена та діє служба з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці -  
Коноплянко Т.О.__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки; наявність служби охорони праці,

Працівники підприємства, які виконують роботи, що декларуються, а саме: Бабкін 
A.B., Пастухова Н.В., Прийма Т.А., пройшли навчання в Приватному закладі «Центр 
професійної освіти і навчання», виявили потрібні знання та мають відповідні посвідчення з 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) (Витяг з 
Протоколу № 1407/4.20-2018 від 21.12.2018 р., «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання» 
(НПАОП 0.00-1.80-18) (Витяги з Протоколу № 1401/4.20-2018 від

21.12.2018 р.
Робітники, які виконують роботу на висоті, проходять спеціальне навчання, 

відповідні інструктажі, перевірку знань з питань охорони праці, у тому числі «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18), «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) з робочої платформи підйомника в 
комісії перевірки знань з питань охорони праці підприємства ТОВ «КОЛДВІН», в обсязі 
виконуваної ними роботи (протоколи останньої перевірки від 08.01.2019 р.). Навчання та 
інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового 
положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». Екзамени проводяться традиційними методами за білетами. Під час прийняття на 
роботу і періодично працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці з 
записами у «Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці» та в 
«Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці» на робочому місці.

Наказом по підприємству № 5 від 17.12.2018р. введено в дію інструкції з охорони 
праці та пожежної безпеки за професіями та видами робіт, в тому числі:

- ОП № 01.03.18 «Інструкція з охорони праці для озеленювача»;
- ПБ № 01.02.18 «Інструкція з пожежної безпеки»;
- ОП № 01.04.18 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті із 

застосуванням спеціальних страхувальних засобів»;
- ОТ № 01.08.18 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті»;
- ОП № 01.06.18 «Інструкція з охорони праці з безпечного ведення робіт із 

робочої платформи підйомника для працівників»;
- ОП № 01.07.18 «Інструкція з охорони праці для інженерно-технічних 

працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт підйомником АГП-22»
В Товаристві ведуться журнали:
-  Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
-  Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;



-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
-  Журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці;
-  Журнал реєстрації видачі нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної 

небезпеки;
-  Журнал перевірок (аудитів) з охорони праці та техніки безпеки;
-  Журнал реєстрації протоколів перевірки знань;
-  Журнал видачі нарядів;
-  Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві;
-  Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру.
В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з 

експлуатації) на обладнання, яке використовується при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки: пояси лямкові запобіжні, стропи, каски, що використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані, та яким проводять їх технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників._______________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «КОЛДВІН» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту згідно з галузевими нормами у повному обсязі: каски захисні, рукавиці, спецодяг, 
спецвзуття. респіратори, пояса лямкові запобіжні (дата останнього випробування
27.11.2018 р.)._____________________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з 
питань охорони праці.

При виконання робіт ТОВ «КОЛДВІН» керується слідуючими нормативно- 
правовими актами:

-  Закон України «Про охорону праці»;
-  НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
-  «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки» затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107;

-  НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»;

-  НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного 
обладнання»;

-  НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями»;

-  «Правила пожежної безпеки України»;
-  НПАОП 0.00-4.26-96 Положення «Про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту»;



-  НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення «Про комісію з питань охорони праці 
підприємства»;

-  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 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів».
В Товаристві є в наявності куточок з охорони праці, який забезпечений 

посібниками, розроблені навчально-методичні плани.
В Товаристві розроблено та введено в дію Програми вступного, первинного та 

повторного інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки.________________________
нормативно-правовоїтаматеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Джержпраці 2(кУр.

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.".


