
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПО У.

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

. номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
Ф ізична особа-підприсмень Хрпстнч Віталій Ю рійович

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
А Н  №  298791, виданий Самарським Р В  Д М У  У М В С  України в

_____________ Дніпропетровській облас ті 18 лис гонада 2004 р.;______________
49114, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Командира Ю ніна, буд. 53

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

________________________________2882408215_______________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків;

(056) 375-63-50 , css.dp.ua7/ gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Згідно договорів п і д р и т у  на території України
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_____________________

Договір №  17250-14 від 29.04.2020 р. страхування цивільної відповідальності укладений з 
_________ІІр А Т  « І  1\ «ІУ1КГА-ПОЛІС», сірок дії сіраховою  полісу то 29.04.2021 р._________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______________________

__________Звіт з аудиту№ 32349901-01.2(А)-10-0083.20 від 29.02.2020 р., виданий____________
____________________Т О В  С Г1 «Товатиство технічного нагляду «Діскс»________________________

(дата проведення аудиту)

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

________________________________ Христич Віталій Ю рійович______________________________________
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:

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
- вантажопідіймальні крани і машини.__________________________________________________________

(найменування виду робіт



підвищеної небезпеки, та/або машин, механізмів, устатковання

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

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

кількість робочих місць: 11, на яких існує ризик виникнення травм: 4_________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ФОН Христич B.IQ. має право власності на приміщення, розташованого за адресою: 49114.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Командира Юніна. буд. 53._____________________________

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

Інші відомості
ФОН Христич В.Ю .. пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ДП 

Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань комісією, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області: №  102 від 30.1 1.2017 р. (витяг з
протоколу №  75/1-17 від 30.11.2017 p.).___________________________________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ №  2- 
ОП від 04.04.2019 p.). Голова комісії - ФОН Христич В.Ю . та члени комісії: начальник 
дільниці Матвіенко А.Б., інженер з охорони праці Рубцов О.О.. пройшли навчання вимог 
Загального курсу з охорони праці: - у Д І1 1 Іридніпровський ГТ11» і перевірку знань комісією, 
що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області: №  102 від 30.11.2017 р. (витяг з протоколу №  75/1-17 від 30.11.2017 р..); - у TQ B «УК  
Спектр» і перевірку знань комісією, що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області: №  102 від 30.1 1.2017 р. (витяг з протоколу №  242 
від 29.11.2017 р.); - у Д11 «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань комісією, що створена на 
підставі накау Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №  58 від
28.03.2019 р. (витяг з протоколу №  23-19 від 28.03.2019 p.).______________________________________

Наказом №  7-ОЇ І 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 - ФОГІ Христич В.Ю . (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 ТО В «У К  СП ЕКТР» 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 №  7/1- O ll від 03.12.2019 р. призначено відповідальних за безпечне 
проведення робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному 
обслуговуванню вантажопідіймальних кранів і машин, начальника дільниці Матвієнка А.Б., у 
разі його відсутності - ФОН Хрпстича В.Ю .. 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 «БУ Д ІВЕЛ ЬН А  
КО М П А Н ІЯ  «УКРБУД » і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (копія в и т я г у  з протоколу №  713/1 від 06.07.2018 p.). НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТО В «УК  С П ЕКТР»  і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(він і иски з протоколів №  078 від 25.04.2019 p.. №  113 від 07.06.2018 p.), НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» у ТО В «УК  
«ДНІІ1РОБУД» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (вгитяг з протоколу №  280 від 13.05.2020 p.).________________________

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



Наказом по підприємству №  1-ОП 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 ДН «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.); НПАО П 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТО В «У К  С П ЕКТ Р»  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 Д11АТ «Б У Д ІВ ЕЛ ЬН А  К О М П А Н ІЯ  «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.); ІІП А О ГІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» у ТО В «УК  С П ЕКТ Р»  і перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу №  21-0 від 26.10.2017 р.): НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони, праці 
під час роботи з інструментом та пристроями» у І О В «У К  «Д Н ІІІРО ВУД » і перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (вгитяг з протоколу №  
280 від 13.05.2020 р.).__________________________________________________________ __________________

наявністю служби охорони праці,
, V ■ 9

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 виконанні робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, 
Іехиічного обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин, які декларуються, Усатепко
А.В. має кваліфікацію слюсар-ремонтник (посвідчення №  18886 від 12.12.2019 р., виданого 
ТОВ «У К  С П ЕКТ Р»), Галенко А.О. має кваліфікацію електромонтер з ремонту та 
обслуговуванню електроустаткування та допущений до роботи в електроустановках до 1000В 
в якості оперативно-ремонтного персоналу (посвідчення №  19046 від 20.12.2019 р., виданого 
ТОВ «У К  С П ЕКТР», посвідчення №  700 від 24.01.2020р.. виданого ТО В «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд»), Костяний К.П. має кваліфікацію монтажник сталевих конструкцій (посвідчення 
№  19543 від 23.12.2019 р.. виданого ТОВ «У К  С П ЕКТР»). Котенко МЛО, має кваліфікацію 
електрозварника та допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом 
сталевих, несучих і огороджувальних конструкцій вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання (посвідчення №  273-ДН-58 від 11.12.2019 р.. виданого 
1 ОВ ПНГІ «Коксохімтепломонтаж»), пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій 
та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. 
«Пр авила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «І Іравила пожежної безпеки», НПАО П 0.00-1.80- 
18 «ГІравила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» комісією ФО Н  Христич В.Ю . (протокол №  1 від
21.01.2020 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в 
журналах. _________________________ ____________________________________

Наказом №  3-011 від 04.04.2019 р.__розроблені та введені в дію: програма вступного
інструктажу, переліку питань первинного інструктажу, перелік інструкції з охорони праці на
ви їй робіт підвищеної небезпеки та на професії, в т о м у  числі: по наданню першої допомоги
! і р 11 [: ещаснпх випадках, про заходи пожежної безпеки для машиніста баштового крану, для
стропальників_______________________________________________ ____________________ ______________ _

інструкцій про проведення навчання та інструктажу і -питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при виконанні робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, 
технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин, втому числі:



- паспорти та керівництва з експлуатації на набори слюсарних інструментів, інв. № №
2, З, 4. 2019 р.в.- Україна, випрямляч дуговий інвертор ний «ПАТО Н  ПСИ-200Р/250Р», зав. №  
2500335Р, 2018 р.в., Україна, машина шліфувальна кутова МакИа моделі ОА-9020, зав. №  
1396604. 2016 р.в., Японія, щити огородження, плакати та знаки безпеки, запобіжні лямкові 
пояси типу ГІЛК-3 зав. № №  190001. 190002. грудня 2019 р.в.;______________________

- технічні умови №  ТУ  У 33.1-2882408215-001:2020 від 10.02.2020 р. 
«Вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання. Конструкції 
металеві. Ремонт.», затверджені Ф О Н  Христич В .10. та погоджені з Держпрацею;____________

- технічні умови №  ТУ  У  33.1-2882408215-002:2020 від 10.02.2020 р: 
«Вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання. Обладнання 
механічне, електричне, гідравлічне та пневматичне. Ремонт.», затверджених ФО Н  Христич
В.Ю . та погоджених з Держпрацею;_______________________________________________________________

- протоколи від 28.01.2020 р. випробу вання ізоляції електропроводки обладнання.
експлуатаційної документації.

Наказом №  18-ОГІ 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, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.___________________________________

Працівники ФО Н  Христич В.Ю . забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в п о в н о м у  обсязі відповідно до 11Г1АОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимої н безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям. захисними касками, захисними окулярами, 
поясами запобіжними лямковими типу  П ЛК 3. діелектричними ботами, діелектричними 
килимами, діелектричними рукавицями, зварювальним щитком із захисним світлофільтром
лицьовими щитками, респіраторами, рукавицями).________________________________________________.

засобів індивідуального захисту,

Наказом №  17-ОГІ від 04.04.2019 р. затверджений перелік нормативно-правових 
документів з охорони праці, що діють у ФО П  Христич В.Ю .. що розповсюджуються на 
виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічного обслуговування 
вантажопідіймальних кранів і машин, які декларуються, в і.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 К М У  від 26.10.2011 р. №  1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту 
здоров'я працівників, затверджений Постановою К М У  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»; Н ПАО П 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 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання України»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлу атації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
НГІАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; П У Е  «Правила улаштування 
електроустановок»: Н АП Б 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 тюрмативно-



правових актів з охорони праці під час виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню.
ремонту, технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин._____________________

У ФО П  Христич В.Ю . 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 тй матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.Ю . Христич
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ ?  р. №  ЛО. / £ ____________ .

1 Іримітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог І Іорядку 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,




