,

Цантр наданн* адміністративних послуг
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОКОЛ 2020»_________________________________________________________________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ри дичної особи,

__________ 53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 224
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 43292198_______________________________
код згідно з ЄД РП О У ,

___________________________ Директор Маслов Кирило Юрійович_______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_____________________ тел. +380999235583; ctonikopol2018@gmail.com___________________
ном ер телеф ону, телефаксу, адреса електрон н ої пош ти;
для фізичної особи - підприємця; прізвищ е, 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 пош ти;

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маш ин,

_______________ на терп торії України відповідно укладених договорів____________________
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
________________ ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" термін дії до 24.05.2020 р.;_________________
__________ договір № DNHONS-164WC63 від 24.05.2019 р.______________________________
(найм енування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про

проведення добровільного аудиту з охорони праці

Добровільний

аудит з охорони праці проведений 01.04.2020 року (звіт № 32349901-02.4-10-0105.20 за
результатами

проведення

аудиту стану охорони

праці та

безпеки

промислового

виробництва проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»)
(дата проведення аудиту)

Я, Маслов Кирило Юрійович______________________________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ри дичної особи
або ф ізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:__________________________________________________________________
(найм енування виду робіт
підвищ еної небезпеки, та/або маш ин, м еханізмів, устатковання

Вантажопідіймальні крани, підйомники:__________________________________________________
- підйомник автомобільний типу АГП-18. зав. № 55, 1992 р. виготовлення.
Україна:

кран автомобільний типу КС-3575А, зав. № 20762, 1991 р. виготовлення.
СРСР;__________________________________________________________________________________
кран автомобільний типу КС-3575А, зав. № 9541, 1987 р. виготовлення.
СРСР;__________________________________________________________________________________
підвищ еної небезпеки, тип або м арка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 30, на яких існує ризик виникнення травм: 10_____________________
кількість робочих місць, в том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

підприємство має договір оренди виробничих приміщень № 01/11/2019 від 01.11.2019 р.
укладеного з ФОП Шумов Б.М.. Виробничі приміщення розташовані за адресом:
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів. буд. 224 загальною площею*
312.6 м2. _______________________________________________________________________________
будівель і споруд (прим іщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор ГОВ «COKOJI 2020» Маслов К.Ю. пройшов навчання вимог Законодавства
України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва
і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних
отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим від нещасного випадку,
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій у ТОВ «Учбовий центр з
охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 20.10.2015 р. за № 61 (посвідчення
№ 178 від 14.01.2020 рЛ._______________________________________________________________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ1
№ 3 від 10.01.2020 p.). Голова комісії - директор TOB «COKOJI 2020» Маслов К.Ю. та члени
комісії: головний інженер Лук М.Б.. інженер з охорони праці Журавльова В.В.. пройшли
навчання відповідно до вимог Законодавства України про охорону праці, організації роботи з
охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки,
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання
першої допомоги потерпілим від нещасного випадку, управління роботами з профілактики та
ліквідації наслідків аварій і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-2 від 14.01.2020 р. виданий ТОВ
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ», посвідчення № 00001801 від 19.06.2019 р.
видане ПП «КРІОЛ»). НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» і перевірку
знань комісіями, створеними на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 1388 від 19.11.2019 р. виданий ТОВ «УК
«Дніпробуд») і наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 2010 від 15.01.2020 рЛ._____________________________________________________________Наказом № 7 від 14.01.2020 р. призначений відповідальним за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства провідний інженер-енергетик
Бастриков P.O. (V група електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності головний інженер Лук М.Б.. які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів».
«Правила
технічної
експлуатації
електроустановок споживачів» у ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення № 43 від 03.01.2020 p..
посвідчення № 4847 від 18.05.2019р.)._____________________________________________________
Наказом № 11 від 15.01.2020 р. призначено:
відповідальним по нагляду за утриманням і безпечною експлуатацією
вантажопідіймальних кранів і машин головного інженера Луку М.В.. який пройшов навчання
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у ТОВ «Учбовий центр з охорони
праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій
області (протокол № 20-10 від 15.01.2020 p.).
- відповідальним за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів і машин,
за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами виконроба
Короля Д.О.. який пройшов навчання по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
у ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (посвідчення № 8205 від 01.03.2018 p.).__________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотрим ання вимог законодавства
з питань охорони праці та пром ислової безпеки.

Наказом по підприємству № 8 від 01.11.2019 р. створена служба з охорони праці.
Відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони праці Журавльову В.В.
наявністю служ би охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та
відповідні
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники
підприємства, які задіяні при експлуатації обладнання що декларується, мають відповідні
професії, а саме: Водяник О.В. - машиніст автовишки та автогідропідіймача 5 розряду
(посвідчення № 002176 від 28.05.2019 р. видане ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОГО
РОЗВИТКУ»). Сокол А.І. - машиніст крану автомобільного 5 розряду (посвідчення № 001907
від 26.04.2019 р. видане ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ»): пройшли перевірку
знань відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у ТОВ
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» (протокол № 20-10/1 від 15.01.2020 p.);
перевірку знань вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на
підприємстві в межах виконуваних робіт комісією ТОВ «СОКОЛ 2020» (протокол № 6 від
06.03.2020 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в
журналах._________________________ ____________________________________________________ •
Наказами № 12 від 01.11.2019 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці
на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі: № 1 вступний інструктаж з
охорони праці. № 23 для машиніста автовишки та автогідропідіймача, № 25 для машиніста
крану автомобільного. № 33 про заходи пожежної безпеки; № 27 для працівників які
виконують роботи з люльки автопідйомника._____________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. що
використовується при експлуатації технологічних транспортних засобів:_______________
- паспорт та інструкція з експлуатації на кран автомобільний типу КС-3575А. зав. № 9541,
1987 р. виготовлення, СРСР;
_______________________________________________________
- паспорт та інструкція з експлуатації на кран автомобільний типу КС-3575А. зав. № 20762.
1991 р. виготовлення. СРСР;_______ _____________________________________________________ ,
- паспорт ат інструкція з експлуатації на підйомник автомобільний типу АГП-18. зав. № 55.
1992 р. виготовлення, Україна.
Відповідно до вимог «Порядку проведення огляду, випробування та експертного
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки» (Постанова КМУ № 687 від 26.05.2004 р.) та НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання», експертами ТОВ «ДІАКОН» (дозвіл № 394.17.30; діє до 11.12.2022
р.) 19.09.2019 р. підйомнику автомобільному типу АГП-18. зав. № 55. 1992 р. виготовлення,
проведено експертне обстеження і позачерговий технічний огляд.___________________________

Підйомник автомобільний типу АГП-18. зав. № 55, 1992 р. виготовлення має обліковий
номер «1» та під цим номером зазначений в журналі обліку вантажопідіймального
обладнання.____________________________________________________________________________
Заявлений на експертизу підйомник пущений в роботу на підставі рішення про
можливість експлуатації працівником, що здійснює нагляд за утриманням та безпечною
експлуатацією підйомника автомобільного типу АГП-18. зав. № 55, 1992 р. виготовлення, про
що зроблений відповідний запис у журналі нагляду (паспорті)._____________________________
Відповідно до вимог «Порядку проведення огляду, випробування та експертного
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки» (Постанова КМУ № 687 від 26.05.2004 р.) та НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання», експертами ТОВ «ДІАКОН» (дозвіл № 394.17.30; діє до 11.12.2022
р.) 08.11.2019 р. крану автомобільному типу КС-3575А. зав. № 9541. 1987 р. виготовлення і
крану автомобільному типу КС-3575А. зав. № 20762. 1991 р. виготовлення проведено
експертне обстеження і позачерговий технічний огляд.
Кран автомобільний типу КС-3575А. зав. № 9541. 1987 р. виготовлення має обліковий
номер «2» та під цим номером зазначений в журналі обліку вантажопідіймального
обладнання.
Кран автомобільний типу КС-3575А, зав. № 20762. 1991 р. виготовлення має обліковий
номер «З» та під цим номером зазначений в журналі обліку вантажопідіймального
обладнання.
Заявлений на експертизу крани автомобільні пущені в роботу на підставі рішення про
можливість експлуатації працівником, що здійснює нагляд за утриманням та безпечною
експлуатацією крану автомобільному типу КС-3575А. зав. № 9541. 1987 р. виготовлення і
крану автомобільного типу КС-3575А, зав. № 20762. 1991 р. виготовлення про що зроблений
відповідний запис у журналі нагляду (паспорті) кожного крану.____________________________
Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин проводиться ТОВ
«Н1КОПРОГРЕСБУД» (дозвіл № 0606.13.12; термін дії продовжений до 19.06.2023 р) згідно
укладеного договору____________________________________________________________________
експлуатаційної документації,

Наказом № 16 від 16.01.2020 р. на підприємстві створена комісія з приймання 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 виробників._______________________ ;______
Працівники ТОВ «СОКОЛ 2020» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на
робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям. захисними касками, захисними окулярами.
лицьовими щитками, рукавицями)._______________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Наказом № 14 від 10.03.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових документів
з охорони праці, що діють у ТОВ «СОКОЛ 2020», що поширюються на роботи підвищеної
небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від
26.10.2011 р. № 1107; Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
затверджений Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687. Технічний регламент безпеки

машин, затверджений Постановою КМУ від 30.01.2013 р. № 62; Технічний регламент з
електромагнітної сумісності обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 р. №
1077; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затверджений
Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної небезпеки»,
затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; НПАОП 0.004.21-04 «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 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.006.03-93 «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 прані працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального
захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання»; НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила
пожежної безпеки в Україні».
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативноправових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.__________________
На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці.
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками,
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою.
учбовими програмами, наглядними матеріалами тощо._____________________________________
норм ативно-правової тд м атеріально-технічної бази, навчально-м етодичного забезпечення)

____

_______ К.Ю. Маслов_______
(ініціали та прізвищ е)
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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.

