
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності м атеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю_____________
«ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «ПТДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників будинок 25-Б, 

офіс 33________________________________________________________________________
місцезнаходження,

___________________ код згідно з ЄДРПОУ 40725882_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________________ Директор Левчук Павло Анатолійович_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону 

тел: +38(050) 029-49-44 Viber,Telegram e-mail: sale@dneprpto.com.ua___________
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

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області та згідно з договорами 
підряду 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:

Згідно з додатком 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної__________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 
від 16.08.2002 року на ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «ПТДЙОМНО-
ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ» страхування не проводиться, тому,_____________
що не є об’єктом підвищеної небезпеки.___________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 28.05.2020 року
(дата проведення аудиту)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромТехДіагностика»___________________

Я, Левчук Павло Анатолійович___________________________________________
(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___________________________
Зварювальні роботи

mailto:sale@dneprpto.com.ua


Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин.
механізмів, устаткування 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 а саме:
вантажопідіймальних кранів та машин_______________________________________
Газополум’яні роботи______________________________________________________

(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 -  9, в т.ч. на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує побутове (43кв.м) та виробниче приміщення (283кв.м), (Договір
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

оренди з КП «Південукргеологія» № 200/К від 18.07.2018р) за адресою: м. Дніпро, 
вул. Ларіонова, 52________________________________________________________

Інші відомості: Директор Левчук П.А. пройшов навчання вимог Законодавчих і 
нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки і санітарно -  
епідеміологічного забезпечення у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» і 
перевірку знань комісією, створеною на пі дставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. за № 68 (витяг з Протоколу № 
47 від 18.01.2019р): НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018р. за № 68 (витяг з Протоколу № 54 від 
21.01.2019р); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праиі під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» і 
перевірку знань комісією, створеною на пі дставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. за № 68 (витяг з Протоколу № 
68 від 23.01.2019р): НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у 
ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» і перевірку знань комісією, створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 
21.03.2018р. за № 68 (витяг з Протоколу № 83 від 28.01.2019р); НПАОП 0.00-1.15
07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УЧБОВИЙ 
КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. за № 68 
(витяг з Протоколу № 58 від 22.01.2019): НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони 
праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ 
«ДНІПРОБУД» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. за № 68 (витяг з 
Протоколу № 32 від 15.01.2019р); 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 № 47 від 
18.01.2019р, 4 кваліфікаційна . група з електробезпеки до 1000В). НПАОП 28.0-1.35
14 Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та 
плазмового різання металів у ТОВ «Учбово -курсовий комбінат» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Управління Держпраці у Кіровоградській 
області від 05.02.2018р. за №78 (витяг з Протоколу № 503 від 22.05.2020р); НПАОП 
28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів у ТОВ «Учбово -  
курсовий комбінат» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Управління Держпраці у Кіровоградській області від 05.02.2018р. за № 78 (витяг з
Протоколу № 504 від 22.05.2020р).__________________________________________
___________ На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони
праці (наказ № ІО/ОП від 13.03.2020р). Голова комісії -  директор ТОВ 
«ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «ПТДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ»
Левчук Павло Анатолійович________________________________________________
______Члени комісії: Головний інженер Свсеєв О.М. пройшов навчання вимог
Законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки і 
санітарно -  епідеміологічного забезпечення у ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Управління Держпраці у 
Кіровоградській області від 05.02.2018р. за № 78 (витяг з Протоколу № 336 від 
04.03.2020р); НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праиі під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у 
ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат» і перевірку знань комісією, створеною на підставі 
наказу Управління Держпраці у Кіровоградській області від 05.02.2018р. за №78 (витяг 
з Протоколу № 337 від 0б.03.2020р); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Управління 
Держпраці у Кіровоградській області від 05.02.2018р. за № 78 (витяг з Протоколу № 
270 від 28.02.2020р); НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» 
у ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат» і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Управління Держпраці у Кіровоградській області від 05.02.2018р. за № 
78 (витяг з Протоколу № 269 від 28.02.2020р); НПАОП 0.00-1.15-07 Правила ОП 
під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат» і перевірку 
знань комісією, створеною на підставі наказу Управління Держпраці у Кіровоградській 
області від 05.02.2018р. за № 78 (витяг з Протоколу № 373 від 17.03.2020); НПАОП 
28.0-1.35-14 Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого 
та плазмового різання металів у ТОВ «Учбово -курсовий комбінат» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Управління Держпраці у Кіровоградській 
області від 05.02.2018р. за №78 (витяг з Протоколу № 503 від 22.05.2020р); 
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів у ТОВ 
«Учбово -курсовий комбінат» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу



Управління Держпраці у Кіровоградській області від 05.02.2018р. за № 78 (витяг з
Протоколу № 504 від 22.05.2020р)._________________________________________
______Начальник виробництва Стеценко О.М, пройшов навчання вимог Законодавчих
і нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки і санітарно -  
епідеміологічного забезпечення у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. за № 68 (витяг з Протоколу № 
72 від 24.01.2019р); НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018р. за № 68 (витяг з Протоколу № 54 від 
21.01.2019р); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. за № 68 (витяг з Протоколу № 
68 від 23.01.2019р); НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у 
ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» і перевірку знань комісією, створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області від 
21.03.2018р. за № 68 (витяг з Протоколу № 83 від 28.01.2019р); НПАОП 0.00-1.15
07 Правила ОП під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ 
«ДНІПРОБУД» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. за № 68 (витяг з 
Протоколу № 58 від 22.01.2019); НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праиі під час 
вантажно -  розвантажувальних робіт у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» 
і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. за № 68 (витяг з Протоколу 
№ 32 від 15.01.2019р); НПАОП 28.0-1.35-14 Правила охорони праці під час 
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів у ТОВ 
«Учбово -курсовий комбінат» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Управління Держпраці у Кіровоградській області від 05.02.2018р. за №78 (витяг з 
Протоколу № 503 від 22.05.2020р); НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці 
під час зварювання металів у ТОВ «Учбово -курсовий комбінат» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Управління Держпраці у Кіровоградській 
області від 05.02.2018р. за № 78 (витяг з Протоколу № 504 від 22.05.2020р)
______Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці Стеценко
С.М. пройшов навчання Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». 
«Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно -  
правових актів у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу від 17.01.2019р. за № 19 (витяг з Протоколу № 
45 від 17.01.2019Р)___________________________________________________________

Наказом № 9/ОП від 13.03.2020р. призначено відповідальним за справний стан та



безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства головного інженера Євсеєва
О.М, який пройшов 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» і перевірку знань комісією ТОВ «Учбово- курсовий комбінат» 
за участю голови комісії -  начальника Управління Держенергонагляду у 
Кіровоградській області та присвоєна IV група з електробезпеки, до 1000 В), (витяги 
з протоколів № 371, 372 від 13.03.2020 p.),____________________________________

У разі тривалої відсутності на підприємстві головного інженера Євсеєва О.М. 
виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, покладено на 
начальника виробництва Стеценко О.М, який пройшов 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 «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД», і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 
47 від 18.01.2019р, 4 кв. група з електробезпеки до 1000В)._____________________

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

______Функції служби охорони праці тимчасово виконує директор ТОВ
«ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «ПТДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ» 
Левчук Павло Анатолійович (наказ № 1 від 11,02.2019p)_______________________

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 17/ОП від 28.02.2019. розроблені та введені в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт. Діючі інструкції з охорони праці 
розроблені у відповідності з вимогами «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці», затвердженого Наказом Комітету з нагляду за охороною праці України. 
Міністерства праці і соціальної політики України від 29.01.98г №9. (Перелік інструкцій 
переглянутий та затверджений наказом № 17 від 28.02.2019р.). в т.ч. Інструкція з 
охорони праці № 7 для електрозварника ручного зварювання, електрозварника на 
автоматичних та напівавтоматичних машинах. Інструкція з охорони праці № 8 для 
газозварника (газорізальника). Інструкція з охорони праці № 29 під час виконання 
робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів. Інструкція з 
охорони праці № 30 при виконанні робіт на висоті із застосуванням драбин, 
стрем'янок, риштувань, помостів.

Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці. Роботи на 
підприємстві проводяться відповідно до розроблених і затверджених інструкцій з 
охорони праці для різних видів робіт та професій._____________________________

інструкцій про проведення навчання
_____ Працівники 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». 
Розроблені та затверджені програми спеціального навчання з питань охорони праці 
для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, програми всіх видів 
інструктажу з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки. Ведуться 
журнали всіх видів інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки, 
перевірки знань на кваліфікаційну групу з електробезпеки._____________________

В наявності протоколи перевірки знань з охорони праці працівників, залучених до 
виконання робіт з підвищеною небезпекою.__________________________________



Електрогазозварник Стеценко С.М. -  пройшов професійне навчання та
допущений до дугового зварювання металевим електродом в активних газах 
двосторонніх зварних з'єднань несучих елементів металоконструкцій 
вантажопідіймальних кранів із н/л сталей в нижньому, горизонтально -  вертикальному 
і вертикальному (знизу -  вверх) положеннях ( посвідчення зварника № 112/кі0008- 
2019, видане Українським атестаційним комітетом зварників ТОВ «ЗПТУ «ВІРА -  
СЕРВІС ІНТЕРМАШ» від 24.04.2019р; позначення атестації: 111.Р. В\¥. Ш01. В ,Ш  
,РБ ,Ь8 ,пц); пройшов професійне навчання та допущений до ручного дугового 
електрозварювання покритим електродом двосторонніх зварних з'єднань несучих 
елементів металоконструкцій вантажопідіймальних кранів із н/л сталей в нижньому, 
горизонтально -  вертикальному і вертикальному (знизу -  вверх) положеннях ( 
посвідчення зварника № 113/кі0008-2019, видане Українським атестаційним комітетом 
зварників ТОВ «ЗПТУ «ВІРА -  СЕРВІС ІНТЕРМАШ» від 24.04.2019р; позначення 
атестації: 135,Р, В\¥, \У01, \Ут, 110 ,РБ ,Ьз ,пе), пройшов навчання НПАОП 0.00-1.15
07 «Правила ОП під час виконання робіт на висоті» та перевірку знань комісією 
підприємства, створеною на підставі наказу № ІО/ОП від 13.03.2020р) (протокол 
перевірки знань № 4 від 17.01.2020р); (НПАОП 0.00-1.80-18) «Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» та перевірку знань комісією підприємства, 
створеною на підставі наказу № ІО/ОП від 13.03.2020р) (протокол перевірки знань № 5 
від 20.01.2020р): спеціальне навчання з питань пожежної безпеки за програмою 
пожежно-технічного мінімуму, правил і діючих інструкцій з охорони прапі пі д час 
зварювання. різання металів, електробезпеки та перевірку знань комісією 
підприємства, створеною на підставі наказу № ІО/ОП від 13.03.2020р) (протокол 
перевірки знань № 7 від 21.01.2020р); має 4 кваліфікаційну групу з електробезпеки до
1000В____________________________________________________________________
_____ Слюсар механоскладальних робіт Руденко П.О. -  пройшов професійне навчання
та здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів (Диплом КС № 44259559 від 
23.06.2013 р. виданий Олександрійським професійним ліцеєм, пройшов навчання 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила ОП під час виконання робіт на висоті» та перевірку 
знань комісією підприємства, створеною на підставі наказу від 11.02 2019р. № 4) 
(протокол перевірки знань № 3 від 19.08.2019р); (НПАОП 0.00-1.80-18) «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» та перевірку знань комісією 
підприємства, створеною на підставі наказу від 11.02.2019р. № 4) (протокол 
перевірки знань № 2 від 05.08.2019р); спеціальне навчання з питань охорони праці, 
пожежної безпеки, електробезпеки та перевірку знань комісією пі дприємства. 
створеною на підставі наказу № 4 від 11.02.2020р) (протокол перевірки знань № 1 від
02.08.2019р): має 2 кваліфікаційну групу з електробезпеки до 1000В_____________

та інструктажу з питань охорони праці,
_____ На підприємстві використовується ручний слюсарний, електроінструмент та
пристосування, засоби виконання робіт на висоті (драбини дерев'яна та алюмінієва 
телескопічна, вишка -  тура), на які є в наявності експлуатаційна документація та 
протоколи необхідних випробувань від 21.11.2019р. Ведуться журнали обліку та



випробування засобів індивідуального захисту при роботах на висоті; обліку, перевірки
та випробування електроінструменту трансформаторів, перетворювачів частоти та
переносних світильників, газорізальної апаратури, перевірки стану
вантажозахоплювальних пристроїв, засобів при виконанні робіт на висоті._______
_____ Обладнання для виконання робіт, а саме: зварювальні напівавтомати Патон
ПС253.2, Буран ПЛГ-315, газорізальний апарат Р1«Донмет»142П, редуктор кисневий 
БКО 50ДМ, редуктор пропановий БПО-5-3, рукав БРТ ІІІ-9-2, пройшли відповідні
випробування -  20.02.2020р________________________________________________

експлуатаційної документації,
_____ Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону праці". Мінімальних вимог
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики 
України від 29.11.2018 р. №1804 працівники отримують безкоштовно відповідно до 
галузевих норм спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального 
захисту. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно затвердженого Переліку 313 від 27.02.2020р. В 
наявності також засоби індивідуального та колективного захисту (пояси запобіжні 
лямкові 1ПЛ -К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі та пояси лямкові 
комбіновані ПЛК-3, страхувальні, опорні та допоміжні канати, уловлювачі з 
вертикальними канатами, фал запобіжний 1ФК, сітки захисні, стрічки сигнальні, 
запобіжні верхолазні пристрої ПВУ -2. страхувальні системи дата випробування 
20.11.2019р. захисні каски. Всі засоби використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, 
ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог експлуатаційних
документів виробників та нормативних актів з охорони праці.__________________

Наказом № 15/ОП від 27.02.2020р. 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__________________

засобів індивідуального захисту,
_____ Працівники, що зайняті на роботах пі двишеної небезпеки, проходять медичний
огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
затвердженого МОЗ України від 21.05.2007р №246.__________________________
_____ На підприємстві затверджені та впроваджуються Комплексні заходи щодо
підвищення рівня охорони праці та пожежної безпеки на 2019 -2020роки.________
_____ Підприємство забезпечене нормативно-технічною та організаційною
документацією з питань охорони праці у межах діяльності своєї галузі . Розроблені та 
затверджені наказом № 2/ОП від 11.02.2019р Положення про службу охорони прапі. 
Положення про систему управління охороною праці. Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві. 
Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою. Положення про
розробку інструкцій з охорони праці.________________________________________
_____ Перелік нормативно-правових актів з охорони праці, що внаявності на
підприємстві:_____________________________________________________________



1. Закон України Про охорону праці
2. Кодекс законів про працю України (КЗпПУ) 2017____________________________
3. Довідники кваліфікаційних характеристик професій і посад (Випуски 1, 42)___
4. Класифікатор професій і посад ДК 003:2010 (із змінами 2017р)________________
5. Закон України «Про охорону праці» (станом на 1.01.2018р)_________________
6. Правила пожежної небезпеки в Україні ( зі змінами 2017р)___________________
7. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)
8. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (зі змінами: наказам 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 11.01.2017 № 7)_________
9. Правила улаштування електроустановок (наказ Міненерго та ВП України № 476 від 

21.07.2017р)______________________________________________________________
10. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
11. Правила безпечної роботи з інструментом і пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)
12. Правила експлуатації електрозахисних засобів________
13. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18)
14. Правила охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13_____
15. Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00

1.75-15)__________________________________________________________________
16. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 

(НПАОП 0.00-1.81-18)_____________________________________________________
17. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними 

пристроями (НПАОП 0.00-7.15-18)__________________________________________
18. Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників 

(НПАОП 0.00-7.11-12)_____________________________________________________
19. Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04 із змінами 
2017р.____________________________________________________________________

20. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці (Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 
26.01.2005р №15) (НПАОП 0.00-4.12-05) (Із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду № 273 від 16.11.2007. наказом Міністерства соціальної політики № 140 від 
30.01.2017).______________________________________________________________

21. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне 
навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці (наказ 
Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005р №15) (НПАОП 0.00-2.01-05)_______

22. Типове положення про порядок проходження працівниками спеціального навчання, 
інструктажів і перевірки знань з питань пожежної безпеки_____________________

23. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвишеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 
(Постанова КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 із змінами)_____________________

24. Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98)
25. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві (Постанова КМУ від 17 квітня 2019 р.№ 337)____________
26. Порядок розслі дування і обліку нещасних випадків невиробничого характеру 

(постанова КМУ № 270 від 22.03.2001 зі змінами 2016)________________________
27. Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками 

засобів індивідуального захисту на робочому місці (Наказ Міністерства соціальної 
політики України від 29.11.2018 р. №1804)



28. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості (наказ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ 
БЕЗПЕКИ. ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ № 62 від 16.04.2009).

29. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної_____
промисловості (Наказ МНС від 21.02.2006 № 89)_____________________________
30. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (НПАОП

0.00-4.09-07)
31. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з 

питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.11-07)____________________________
32. Перелік заходів та засобів з охорони праці (Постанова КМУ від 27 червня 2003 

року№ 994 (зі змінами 2018р) (валові затрати)__________________________
33. Положення про медогляд (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

охорони здоров'я № 107 від 14.02.2012р)_________________________________
34. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління 

охороною праці (затверд. Голова Держгірпромнагляду 07.02.2008)___________
35. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону 

праці що діють на підприємстві (НПАОП 0.00-6.03-93)______________________
36. Технічний регламент безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 січня 2013 № 62 (зі змінами постанов КМУ № 632 від 
28.08.2013. № 533 від 04.07.2018 № 102 від 12.02.2020)______________________

37. СОУ МПП 53.020-158:2006 «Вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і 
відповідне обладнання. Виготовлення. Загальні технічні вимоги»;

38. ГСТУ 3-063-2004 «Підйомно-транспортні машини. Матеріали для зварних 
металевих конструкцій. Вимоги до вибору».________________________________

_____ Підприємство оснащене комп’ютерами, навчальними та наочними
посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами з охорони праці, 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.____________________________________________________________________
_____ На виконання ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві
створені організаційні умови для функціонування системи управління охороною праці, 
в т.ч. розроблені нормативно-правові акти з охорони праці, що діють у межах 
виробничої діяльності, призначені посадові особи, відповідальні за технічний стан і 
безпечну експлуатацію устаткування та організацію виконання робіт підвищеної
небезпеки.________________________________________________________________

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

П.А. Левчук______
ініціали та прізвище

« / / ’ ' » 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці

Лу 20^ > .  № ______ .



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."

Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання
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