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ДЕКЛАРАЦІЯ ^  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю__________
«Торговий дім «АРМАДА ЛТД»____________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________ 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, автодорога
Знам’янка -  Луганськ - Ізварино 227 км + 580 м територія Пілгородненської міської 
Ради___________________________________________________________________________________________

місцезнаходження,
_________________________________ код ЄДРПОУ 35268360_______________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
___________________________ Директор Побережна Світлана Петрівна_____________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника; 
_____________________________________тел. (056) 373-89-73________________________________

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;

_____________________________ Дніпропетровська область_________________________________
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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС". діє протягом 12 (місяців) з 
дня набуття чинності, договір № 17183-14 від 06.02.2020 р.______________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.03.2020 р.______

звіт за результатами проведення аудиту стану охорони праці та безпеки промислового 
виробництва, проведеного ТОВ СП «Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС»________________________________________________________________________________

(дата проведення аудиту),

Я, Побережна Світлана Петрівна__________________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:__________________________________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки, та/або машин, механізмів, устатковання 

Вантажопідіймальні крани, а саме:



- кран стріловий самохідний моделі LTM 1055-3,2, виробництва компанії
підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

_________ «Liebherr -  Werk Ehingen GmbH» (Німеччина), зав. № 085579, 2020 р. виготовлення.
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 3, на яких існує ризик виникнення травм: 1________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство уклало договір № 020401СА від 24.02.2017 р. з ТОВ «Агротек» суборенди 
нежитлового приміщення за адресою: 52001. Дніпропетровська обл.. Дніпровський р-н, м. 
Підгородне, автодорога Знам’янка - Луганськ - Ізварино 227 км + 580 м, територія
Підгородненської міської ради.__________________________________________________________

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

Інші відомості:
Директор ТОВ «ТД «АРМАДА ЛТД» Побережна С.П. пройшла навчання вимог 

Загального курсу з охорони праці у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018 р. за № 68 (виписка з протоколу № 52/4.5/2019 від 
04.03.2019 р.): НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у ТОВ
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» (виписка з протоколу № 578 від 14.06.2018 p.).___________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№ 3-ОП від 21.01.2016 p.). Голова комісії -  директор ТОВ «ТД «АРМАДА ЛТД» Побережна 
С.П., як голова комісії, пройшла навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від
21.03.2018 р. (виписка з протоколу № 52/4.5/2019 від 04.03.2019 p.): член комісії менеджер 
Каплунов М.В., пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (виписка 
з протоколу № 67 від 05.03.2019 p.); член комісії інженер з охорони праці Никитюк В.Г., 
пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ДП «ГНМЦ» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Держпраці № 65 від 15.05.2017 р. (копія протоколу № 
215-17 від 16.06.2017 р.).____________________________________________________

Наказом № 1202/18-1 від 12.02.2018 р. призначено відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства менеджера Каплунова М.В. (IV 
група з електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності -  директора ТОВ «ТД «АРМАДА 
ЛТД» Побережну С.П. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки 
в Україні» у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 71 від
07.03.2019 p.).________________________________ ___________________________________________

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

Наказом по підприємству № 50 від 01.03.2012 р. реорганізована служба з охорони 
праці. Відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони праці Никитюка В.Г. 
(V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання вимог Загального 
курсу з охорони праці у ДП «ГНМЦ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Держпраці № 65 від 15.05.2017 р. (копія протоколу № 215-17 від 16.06.2017 p.): НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» і перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 256 від 06.03.2020 p.):



НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у ТОВ «Учбовий комбінат
«ДНІПРОБУД» (виписка з протоколу № 578 від 14.06.2018 р.)._____________________________

наявністю служби 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». __________________

Наказами № 3-ОП від 02.03.2018 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії.___________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при експлуатації технологічних транспортних засобів:_______________
- копія паспорту на кран стріловий самохідний моделі LTM 1055-3.2. виробництва компанії 
«Liebherr -  Werk Ehingen GmbH» (Німеччина), зав. № 085579. 2020 р. 
виготовлення:___________________________________________________________________________
- копія керівництва з експлуатації на кран стріловий самохідний моделі LTM 1055-3.2. 
виробництва компанії «Liebherr -  Werk Ehingen GmbH» (Німеччина), зав. № 085579, 2020 р. 
виготовлення:___________________________________________________________________________
- копія декларації від 28.02.2020 р. про відповідність крана стрілового самохідного моделі 
LTM 1055-3.2, виробництва компанії «Liebherr -  Werk Ehingen GmbH» (Німеччина), зав. № 
085579, 2020 р. виготовлення, вимогам Технічного регламенту безпеки машин (Постанова 
КМУ № 62 від 30.01.2013 р.). Технічного регламенту низьковольтного електричного 
обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015 р.). Технічного регламенту з 
електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077 від 16.12.2015 р.). 
Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) 
обладнання (Постанова КМУ № 679 від 24.06.2009 р.). складеною під цілковиту 
відповідальність ТОВ «Торговий дім «АРМАДА ЛТД»:____________________________________
- копія висновку експертизи № 32349901-03.1-10-0077-А.20 від 29.02.2020 р. щодо 
відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що придбані за 
кордоном, а саме: крана стрілового самохідного моделі LTM 1055-3,2, виробництва компанії 
«Liebherr -  Werk Ehingen GmbH» (Німеччина), зав. № 085579. 2020 р. виготовлення, виданого 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».________________________________________

експлуатаційної документації,

Наказом № 2-ОП від 15.03.2018 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 «Торговий дім «АРМАДА ЛТД» 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 № 72 від 01.03.2012 р. затверджений перелік нормативно-правових документів 
з охорони праці, що діють у ТОВ «Торговий дім «АРМАДА ЛТД»: 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: 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; 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 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з 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 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 
СОУ МПП 53.020-158:2006 «Вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне 
обладнання. Виготовлення. Загальні технічні вимоги»; ГСТУ 3-063-2004 «Підйомно- 
транспортні машини. Матеріали для зварних металевих конструкцій. Вимоги до вибору»; 
ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; ДСТУ EN 
982-2003 «Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх 
складових частин. Гідравліка.»; ДСТУ EN 983-2003 «Безпечність машин. Вимоги безпеки до
гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Пневматика».___________ _____ ,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база ТОВ «Торговий дім «АРМАДА ЛТД»
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.___________

ТОВ «Торговий дім «АРМАЛА ЛТД» оснащене комп’ютерами, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими 
та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, 
навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, 
необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань 
трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони 
праці.

// *

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 р. № _______ .

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпеченнявиконання 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.

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

С.П. Побережна
іІдпис)

(Ьим.Ц&. 20°^р.

(ініціали та прізвище)


