
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони прані

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНВЕСТДНІПРОБУД», місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

вулиця Ш евченка, будинок 37, код ЄДРПОУ -  42184687,
"  (для ю ридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЬДР1Ю У,

керівник -директор Пархуць Дмитро Степанович, тел. 096 923 67 72, investdniprobud@gmail.com
прізвище, ім'я та  по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, їм я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли видании, 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса елеіоронної пошти;

місце виконання роОїт підвищеної небезпеки

територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.
та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії, '

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п рац і__________
01 липня 2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Пархуць Дмитро Степанович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани, а саме:___________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

кран баштовий КБ 403А, 1987 р. в., СРСР.
--------------------------------- *-------------іии аии марка іза наявнисптнимері гарш, д а т  ви їи іш лен ни, країна ииходження,

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

На підприємстві працюють 15 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  3 особи. __________ ________ __________________________________ _____

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм’

Адміністративно -  виробниче приміщення розташоване за адресою: 49044, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпро, вулиця Шевченка, будинок 37. Експлуатація машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки виконується на об’єктах замовників згідно укладених договорів.

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

Інші відомості:
Наказом №1206 від 12.06.2019 р. відповідальною особою за безпечне виробництво робіт з під
вищеною небезпекою та за оформлення наряда-допуска на виконання робіт з підвищеною небе
зпекою призначено виконроба Грічаненко Д.С.
Наказом №2202 від 22.06.2019 р. відповідальною особою за справний стан і безпечну експлуа
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тацію електрогосподарства підприємства призначено виконроба Грічаненко Д.С.
Наказом №2306 від 23.06.2019 р. відповідальною особою за зберігання, ремонт та збереження в 
справному стані електро- і пневмоінструмента призначено механіка Курзіна О.В.
Наказом №0408 від 04.08.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт краном 
баштовим КБ-403А. зав. №170. а також з’йомними вантажозахватними пристроями та тарою 
призначено виконроба Грічаненко Д.С. Призначені машиністи кранів Волков В.Б.. Логінов 
O.E.. Мудрак О.М.
Наказом №0708 від 07.08.2019 р. відповідальною особою за наглядом за збереженням та без
печною експлуатацією краном баштовим КБ-403А. зав. №170. а також з'йомними вантажозах
ватними пристроями та тарою призначено механіка Курзіна О.В. Відповідальною особою за 
збереження в справному стані краном баштовим КБ-403А. зав. №170. а також з ’йомними ван
тажозахватними пристроями та тарою призначено виконроба Грічаненко Д.С.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОГІ 0.00-4.12-05 «Типове по
ложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом 
№2106 від 21.06.2019 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці 
у складі: Голова комісії -  директор Пархуць Д.С.. Члени комісії -  механік Курзін О.В.. інженер 
з охорони праці Катаєв О.С.. виконроб Грічаненко Д.С. -  пройшли навчання та перевірку знань: 
Директор Пархуць Д.С. пройшов навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
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 у разі нещасного ви
падку. управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу 
№5.07-19 ОП від 31.07.2019 р. Посвідчення № 147.07/19 ОП.
Інженер з охорони праці Катаєв A.C. пройшов навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни пра
ці. профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у 
разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Ви
тяг з протоколу № 1.09-19 ОП/Ч від 17.09.2019 р. Посвідчення № 1.09/19 ОП/ІД.
Виконроб Грічаненко Д.С. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пере
вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно За
конів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуван- 
ня». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових ак
тів. Витяг з протоколу №905 від 25.07.2019 р. Посвідчення №11380.
Механік Курзін О.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів. 
Витяг з протоколу №1058 від 05.09.2019 р. Посвідчення №13304.
Директор Пархуць Д.С. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОГІ 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підій
мальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу № 884 від 22.07.2019 р. Пос
відчення №11198.
Виконроб Грічаненко Д.С. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пере
вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу №797 від 01.07.2019 р. 
Посвідчення №10538.
Механік Курзін О.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підій
мальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу № 942 від 05.08.2019 р. Пос
відчення №11943.
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з
Інженер з охорони праці Катаєв A.C. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Днігіро-
буд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу №1138 від 
23.09.2019 р. Посвідчення №14240.
Директор Пархуць Д.С.. інженер з охорони праці Катаєв A.C. пройшли навчання в ТОВ «Учбо
вий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці (ПБЕЕС. ПТЕЕС, ПГІБУ). 5 
група з електробезпеки до і вище 1000 В. Витяг з протоколу № 18 від 10.01.2020 р. Посвідчення 
№12154. №13103.
Механік Курзін О.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодав
ства про охорону праці (ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ), 4 група з електробезпеки до 1000 В. Витяг з 
протоколу № 959 від 09.08.2019 р. Посвідчення №12156.
Виконавець Грічаненко Д.С. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пе
ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно За
конодавства про охорону праці (ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ). 5 група з електробезпеки до і вище 
1000 В. Витяг з протоколу № 880 від 19.07.2019 р. Посвідчення № 11254._____________________

(прізвищ е, ім’я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
наказом №1906 від 19.06.2018 р. створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці 
на підприємстві покладаються на інженера з охорони праці Катаєва О . С . ______________

наявністю служби охорони праці.

Машиніст крана Мудрак О.М. -  ТОВ «ЦТОР» за професією -  машиніст крана (кранівник). Сві
доцтво серія 12СВ №912481 від 13.06.2019 р.
Машиніст крана Волков В.Б. -  ТОВ «ЦТОР» за професією -  машиніст крана (кранівник). Сві
доцтво серія 12СВ № 912478 від 13.06.2019 р.
Машиніст крана Логінов O.E. -  ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією -  машиніст 
крана (кранівник) 5 розряду. Витяг з протоколу №1405 від 20.11.2019 р. Посвідчення №17901. 
Машиніст крана Логінов O.E. -  ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» згідно Законодавства про 
охорону праці (ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ). З група з електробезпеки до 1000 В. Витяг з протоколу 
№1384 від 15.11.2019 р. Посвідчення №17285.
Машиністи кранів Мудрак О.М.. Волков В.Б.. Логінов O.E. пройшли навчання та перевірку 
знань в комісії підприємства в об’ємі загального курсу «Охорона праці». Інструкцій з охорони 
праці за професіями та видами робіт. Протокол №0212 від 02.12.2019 р.
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №2102 від 21.06.2018 р. за
тверджено та введено в дію: Положення про службу охорони праці; Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці. Відповідно до ст.
13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціонування системи охоро
ни праці на підприємстві, наказом №2102 від 21.06.2018 р. затверджено та введено в дію: По
ложення про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал оперативного контролю за станом охорони праці.
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань.
Вахтовий журнал машиніста крана.

- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного облад
нання до нього.
Журнал періодичного огляду тари.
Журнал змінних завдань.

На підприємстві наказом №0306 від 08.06.2018 р. затверджені та введені в дію посадові інстру
кції. Наказом №2306 від 23.06.2019 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою. 
які виконуються на підприємстві, для проведення яких необхідне спеціальне навчання та щорі
чна перевірка знань з питань охорони праці.



Наказом №2102 від 21.07.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по ви-
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дам робіт та професіям: інструкція вступного інструктажу, загальнооб’єктова інструкція з по
жежної безпеки, інструкція з ОП по правилам надання першої допомоги потерпілим від нещас
них випадків, інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті, інструкція з ОП для стропальника, 
інструкція з ОП для машиніста крана, інструкція з ОП при виконанні вантажно- 
розвантажувальних робіт, інструкція з ОП при експлуатації ручного неелектрифікованого ін
струменту. інструкція з ОП при експлуатації ручного електрифікованого інструменту, інструк- 
ція з ОП при роботі з ручним пневматичним інструментом, інструкція з ОП для осіб, відповіда
льних за безпечне переміщення вантажів за допомогою вантажопідіймальних кранів. Тексти ін
струкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і зміс- 
ту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці».______________________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (технічні 
паспорта та інструкції з експлуатації тощо).___________________________________________________

експлуатаційної документації,

Для експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності 
наступне обладнання: кран баштовий КБ-403А. зав. №170. 1987 р. в.. СРСР. строгі СТП 
3.0/4000. 2018 р. в.. Україна, строп СКП 3.0L-3000. 2019 р. в.. Україна, каски будівельні, будіве
льно-слюсарний інструмент.

Кран баштовий КБ-403А. зав. №170. у відповідності до Постанови КМУ №687 від 
26.05.2004 р. пройшов експертне обстеження (технічне діагностування) (ЕО).позачерговий пов
ний технічний огляд (ТІПТО): ЕО: 16.12.2019 p. ТОВ «Ресурс-Діагностика» (Дозвіл Держгір- 
промнагляду №243.13.30 від 01.03.2013 р.) -  висновок № 31573209-09-01-484.19Д від 16.12.2019 
р. (наступне проведення Е О - д о  16.12.2021 p.): ГІПТО: 17.12.2019 р. ДП «Центр сертифікації 
Держпраці» (Дозвіл Держгірпромнагляду №479.15.30). Експлуатацію подовжено. Наступне 
проведення ЧТО -17.12.2020. ППТО-17.12.2021 p.. про що зроблено запис в паспорті.
У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» працівники 
ТОВ «ІНВЕСТДНІПРОБУД». які виконують роботи та експлуатують устатковання з підвище
ною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзутгям та іншими засобами індивідуального за
хисту. 313. що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та 
проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відпо
відно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників._______________________

засобів індивідуального захисту.

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 30 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за- 
стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постано
вою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнан
ня». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Ти
пове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про по
рядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.09-07 
«Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Н П А О І10.00-6.03-93 «Порядок опра
цювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підп
риємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охо-
рони праці працівників».



Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на 
роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, 
проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) 
медичні огляди. Медичні довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного 
огляду працівників ТОВ «ІНВЕСТДНІПРОБУД» від 13.01.2020 р.. видані КЗ «Дніпропетровсь
ка Центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «ІНВЕСТДНІПРОБУД». 
затвердженого загальними зборами засновників протоколом №1 від 01.06.2018 р. та Ліцензії 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України № 46-Л від 07.08.2018 р.
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці. 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищеної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час екс
плуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.______________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
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Д.С. Пархуць
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « 2020 р. № _______

02.07.2020

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 відповід
ному органу держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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