ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження.
код згідно з ЄДРПОУ,
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
. номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Фізична особа-підприсмець Христич Леся Богданівна
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

_________ АН № 796455, Самарським РВ ДМУ УМВС України в________
___________ Дніпропетровській області 11 червня 2009 р.;_______________
49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Командира Юніна, буд. 53
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

___________________________ 3208000048_________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків;

_____________________ (067) 731-31-31, ’у19117@і.иа’_____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______________Згідно договорів підряду на території України____________
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__________________
Договір № 17238-14 від 28.04.2020 р. страхування цивільної відповідальності укладений з
_______ ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС», строк дії страхового полісу до 28.04.2021 р.________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____________________
________ Звіт з аудиту№ 32349901-02.4(А)-10-0072.20 від 26.02.2020 р., виданий__________
___________________ TQB СП «Товатиство технічного нагляду «Дієкс» _______________________
(дата проведення аудиту)

Я:______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

______________________________Христич Леся Богданівна_________________________________
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

Вантажопідіймальні крани:____________________________________
підвищеної небезпеки, та/або машин, механізмів, устатковання

кран типу баштовий поворотний з вантажним візком самомонтуємий моделі СК 4112,
виробництва «Pekazett» (Німеччина), зав. № 4112-040 (облік. № 4112-040), 1989 р. в._________
п ід в и щ е н о ї н еб езп ек и , ти п або м а р к а (за н аяв н о сті), н о м ер п ар тії, дата в и го т о в л е н н я , к р аїн а п о х о д ж ен н я.

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

кількість робочих місць: 7, на яких існує ризик виникнення травм: 2_____________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ФОП Христич Л.Б. має право власності на приміщення, розташованого за адресою: 49008,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Командира Юніна, буд. -53._________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
ФОП Христич Л.Б., пройшла навчання вимог Загального курсу з охорони праці у
навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. і перевірку знань комісією, що
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізької області № 61 від
20.10.2015 р. (витяг з протоколу № 1/11-19 ХР від 20.11.2019 р.)____________________________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 2ОП від 04.04.2019 p.). Голова комісії - ФОП Христич Л.Б. та члени комісії: начальник
дільниці Матвіенко А.Б.. майстер Черниш Д.М., інженер з охорони праці Рубцов O.P.,
пройшли навчання вимог Загального курсу з охорони праці: - у навчальному центрі з охорони
праці ФОП Макаров Д.В. і перевірку знань комісією, що створена на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Запорізької області № 61 від 20.10.2015 р. (витяг з
протоколу № 1/11-19 ХР від 20.11.2019 p.); - у ДП «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань
комісією, що створена
на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 58 від 28.03.2019 р. (витяг з протоколу № 23-19 від 28.03.2019
p.); - у ТОВ «УК Спектр» і перевірку знань комісіями, що створені на підставі наказів
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: № 102 від 30.11.2017 р. (витяг
з протоколу № 242 від 29.11.2017 p.), № 186 від 06.09.2019 р. (витяг з протоколу № 1329 від
31.10.2019 р Л.___________________________________________________________________________
Наказом № 7-ОП від 04.04.2019 р. призначені відповідальними за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства начальника дільниці Матвієнка
А.Б. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності - ФОП Христич Л.Б. (IV
група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог «Правила безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів».
«Правила
технічної
експлуатації
електроустановок споживачів» «Правила пожежної безпеки» у ТОВ «УК СПЕКТР» і
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(виписки з протоколів № 265 від 26.12.2017 p., № 002 від 09.01.2020 p.).____________________
Наказом № 38-ОП від 13.12.2019 р. призначені відповідальними за безпечне виконання
робіт на висоті начальника дільниці Матвієнка А.Б., у разі його відсутності - ФОП Христич
Л.Б.. які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 078 від
25.04.2019 p.. № 220 від 09.12.2019 р.У___________________________________________________ і
Наказом № 5-ОП від 04.04.2019 р. призначено відповідальних:________________ ■
за
здійснення
нагляду
за утриманням
та
безпечною
експлуатацією
вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплюючих пристроїв, кранових шляхів, тари
ФОП Христич Л.Б., яка пройшла спеціальне навчання вимог НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу № 008 від
29.01.2020 p.):___________________________________________________________________________
- за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів та за безпечне
проведення робіт вантажопідіймальними кранами на ділянках виконання робіт начальника
дільниці Матвієнка А.Б.. у разі його відсутності майстра Черниша Д.М., які пройшли
спеціальне навчання вимог НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у ДПАТ
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісіями
Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській області (копії витягів з протоколів №

713/1 від 06.07.2018 р.. №2 1 1 від 20.11.2019 р.).
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 1-ОЛ від 04.04.2019 р. реорганізована служба з охорони
праці. Відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони праці Рубцова О.О.
(IV група з електробезпеки, до та понад
1000 В), який пройшов навчання вимог Загального
курсу з охорони праці у ДП «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань комісією, створеною на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з
протоколу № 23-19 від 28.03.2019 р.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (витяг з протоколу № 265 від 26.12.2017 р.), НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання» у ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» і перевірку знань комісією,
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(витяг з протоколів № 713/1 від 06.07.2018 р.), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці
під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією,
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(витяг з протоколу № 210 від 26.10.2017 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». Робітники
підприємства, які задіяні при експлуатації крана типу баштовий поворотний з вантажним
візком самомонтуємий моделі СК 4112, виробництва «Рекагеії» (Німеччина), зав. № 4112-040
(облік. № 4112-040), 1989 р. виготовлення. Немудра К.П. (II група з електробезпеки, до 1000
В) має кваліфікацію машиніст крана (посвідчення № 0686 від 10.05.2019 р., виданого ТОВ
«УК СПЕКТР»), Гогунський В.Ю., Терзієв М.Б. мають кваліфікацію стропальник
(посвідчення № 660 від 07.05.2019 р.. № 661 від 07.05.2019 р., виданого ТОВ «УК СПЕКТР»);
пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що
діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів».
«Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів». «Правила пожежної безпеки», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» комісією ФОП Христич Л.Б. (протокол № 2 від 18.04.2020 р.), у ТОВ «УК СПЕКТР»
(виписки з протоколу № 83 від 10.05.2019 р.. № 80 від 07.05.2019 р.) та відповідні інструктажі
з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.______________________________
Наказом № 3-ОП від 04.04.2019 р. розроблені та введені в дію: програма вступного
інструктажу, переліку питань первинного інструктажу, перелік інструкції з охорони праці на
види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі: по наданню першої допомоги
при нещасних випадках, про заходи пожежної безпеки для машиніста баштового крану, для
стропальників__________________________________________________________________________
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 вантажопідіймального крана:__________________________
- паспорти та керівництва з експлуатації на кран типу баштовий поворотний з вантажним
візком самомонтуємий моделі СК 4112, виробництва «Рекагеії» (Німеччина), зав. № 4112-040
(облік. № 4112-040). 1989 р. в.;__________________________________________________________
- висновок експертизи №13417687-12.3-09-03-0198.19 від 09.09.2019 р. за результатами
експертного обстеження баштового крану моделі СК 4112, зав. № 4112-040, 1989 р.

виготовлення з протоколами контролю стану електрообладнання, виданого ДП «Центр
сертифікації»;___________________________________________________________________________
Експертами технічними ДП «Центр сертифікації» крану типу баштовий поворотний з
вантажним візком самомонтуємий моделі СК 4112, виробництва «РекагеП» (Німеччина), зав.
№ 4112-040 (облік. № 4112-040), 1989 р. в., 09.09.2019 р. проведене експертне обстеження та
позачерговий технічний огляд.__________________________________________________________
Технічне обслуговування крана типу баштовий поворотний з вантажним візком
самомонтуємий моделі СК 4112, виробництва «РекагеП» (Німеччина), зав. № 4112-040 (облік.
№ 4112-040), 1989 р. в., проводить ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ згідно з договором № 05/20 від
11.01.2020 р. (дозвіл № 0774.14.12 термін дії продовжено до 15.07.2024 р.)__________________
експлуатаційної документації,

Наказом № 18-ОП від 04.04.2019 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, рем онту,. експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.___________________________ '
Працівники ФОП Христич Л.Б. 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 № 17-ОП від 04.04.2019 р. затверджений перелік нормативно-правових
документів з охорони праці, що діють у ФОП Христич Л.Б., що розповсюджуються на
експлуатацію крана типу баштовий поворотний з вантажним візком самомонтуємий моделі
СК 4112. виробництва «РекагеШ> (Німеччина), зав. № 4112-040 (облік. № 4112-040). 1989 р.
виготовлення, який 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; 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 0.00-4.21-04 «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 власником нормативних актів про
охорону 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»; 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 експлуатації крана типу баштовий поворотний з
вантажним візком самомонтуємий моделі СК 4112. виробництва «РекагеК» (Німеччина), зав.
№ 4112-040 (облік. № 4112-040). 1989 р. виготовлення, який декларуються.

У ФОП Христич Л.Б. є кабінет охорони праці, оснащений: 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._________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Л.Б. Христич
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі
Держпраці
р.
№
ХР

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.

