
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕНТЕХНІКА KP»__________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50085' Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Георга Отса, буд.23,
місцезнаходження,

код згідно з СДРПОУ 39583942,________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

директор Макловський Олег Свгенійович, тел. 0678588401_______________________
, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

__________________________ spectexnika.kr@gmail.com___________________________
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;

________________________ Згідно з договорами підряду___________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
Укладено договір з ПрАТ «УПСК» м.Київ , вул. Кириленка , буд.40 Код ЕДРПОУ: 
20602681 ПОЛІС № АР/7897500 обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності (діє на території України. Строк дії договору з 2.06.2020 до 
01.06.2021. Страхувальник ТОВ «СПЕЩЕХНІКА KP»__________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

_____________ 28 липня 2020 року ТОВ «ПромТехДіагностика»___________________
(дата проведення аудиту)

Я, Макловський Олег Свгенійович________________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи

___________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5
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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани, а саме:________________________________________
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

Кран автомобільний з гідравлічним приводом КС-3577-3 на шасі MA3-5337, 
вантажопідйомністю -  14,0т., заводський № 900247, рік виготовлення -  1989, 
країна виробник - СРСР._______________________________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без
отримання відповідного дозволу,

mailto:spectexnika.kr@gmail.com


кількість робочих місць 5, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик
виникнення травм 1_________________________________________________________

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

Договір оренди приміщення з TOB «АКВА НОВА» №02\01-15ДА від 26.01.2015 р. 
за адресою: 50085, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Георга Отса, буд.23

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

Інші відомості Директор Макловський Олег Євгенійович пройшов навчання в 
«Центрі професійної освіти і навчання», перевірка знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області:_____________________________

«Законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки» протокол №195 від 23.02.2018 р.

«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 .
протокол №704 від 06.07.2018 р.,_______________________________________________

НПАОП 0.00-1.62-12. Правила охорони праці на автомобільному транспорті
протокол № 209 від 11.03.2020 р._______________________________________________

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт протокол № 208 від 11.03.2020 р._______________________

«Правила БЄЄП і ПТЄСП» протокол № 30 від 15.11.2019 р. 2 група__________
Інженер з охорони праці (за сумісництвом) Булкіна Алла Сергіївна пройшла 

навчання в «Центрі професійної освіти і навчання», перевірка знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:___________________

Загальний курс з охорони праці 05.12.2019 р. Протокол №1091.______________
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 Протокол
№5\136 від 30.05.2019 р._______________________________________________________

«Правила БССП і ПТССП» 05.12.2019 р. протокол № 1093 4 група,
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 

тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 05.12.2019 р. Протокол № 1097.
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями»

НПАОП 0.00-1.71-13 від 05.05.2019 р. Протокол №6\7.___________________________
«Правила пожеженої безпеки» 29.0.5.2019 р. Протокол №75._________________
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-

1.15-07 від 05.12.2019 р. Протокол №1089.______________________________________
НПАОП 0.00-1.62-12. Правила охорони праці на автомобільному транспорті

протокол № 209 від 11.03.2020 р. посвідчення № 209-20-08_______________________
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних робіт протокол № 208 від 11.03.2020 р. посвідчення № 208-20-
08_____________________________________________________________________ .

Наказом від 04.05.2020р. № 10 директора Макловського О.С. призначено 
відповідальною особою за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними 
кранами, виконавчого директора Чурсіна Олександра Павловича відповідальною 
особою за утриманням та безпечною експлуатацію вантажопідіймальних кранів, 
організацію своєчасного огляду та справний технічний стан, який пройшов 
навчання в «Центрі професійної освіти і навчання»: Загальний курс з охорони праці
05.12.2019 р. Протокол №1091. «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
НПАОП 0.00-1.80-18 Протокол № 638 від 15.06.2018 р. «Правила БССП і ПТССП»
07.06.2019р. протокол № 548 4 група.



«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
НПАОП 0.00-1.81-18 04.04.2019 р. Протокол № 4/23.____________________________
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» НПАОП
0.00-1.71-13 від 03.12.2018 р. Протокол № 946___________________________________
«Правила пожеженої безпеки» 16.10.2019 р. Протокол № 141_____________________

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-
1.15-07 від 05.12.2019 р. Протокол №1089 перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.62-12. Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті протокол № 209 від 11.03.2020 р
посвідчення № 209-20-09______________________________________________________

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт протокол № 208 від 11.03.2020 посвідчення № 208-20-09

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

На підприємстві створена і функціонує служба з охорони праці, наказом 
директора підприємства № 12 від 04.05.2020 р. призначений інженер з охорони 
праці (за сумісництвом) Булкіна A.C., яка керується в своїй роботі посадовою 
інструкцією та Положенням про службу охорони праці на підприємстві___________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з охорони праці та промислової 
безпеки від 04.05.2020р. № 9 склад комісії: голова комісії -  директор ТОВ 
«СПЕЦТЕХНІКА KP» Макловський О.С.; члени комісії -  інженер з охорони праці 
Булкіна A.C., виконавчий директор Чурсін О.П.. Розроблені і введені в дію 
інструкції з охорони праці наказ № 11 від 04.05.2020р. Інструкція з охорони праці 
№1 для водіїв вантажних автомобілів, Інструкція з охорони праці № 2 для 
машиніста автомобільного крана, Інструкція №3 загальнооб’єктова з питань 
охорони праці; Інструкція №4 загальнооб’єктова з пожежної безпеки, Інструкція з 
охорони праці №5 для відповідальної особи за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами, Інструкція №6 з пожежної безпеки для 
виробничих цехів та дільниць, Інструкція з охорони праці № 7 з безпечної 
експлуатації вогнегасників, Інструкція № 8 з безпеки дорожнього руху; ведеться 
журнал з реєстрації вступного інструктажу та журнал реєстрації інструктажів на 
робочому місці, розроблені програми проведення вступного та первинного
інструктажів, ведеться вахтовий журнал машиніста крана.________________________
Машиніст автокрану Малина Сергій Вікторович пройшов навчання «ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» ПОСВІДЧЕННЯ №1323-18-05 про 
перевірку знань з питань охорони праці і виявив потрібні знання «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідального обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) Підстава: 
протокол засідання комісії з перевірки знань від 30 листопада 2018р. №1323. 
Повторно здав залік «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів , підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(НПАОП 0.00-1.80-18) Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань від 
24 березня 2020р. «НПО ВЕРТИКАЛЬ». Машиніст крана автомобільного Малина 
С.В. пройшов навчання в приватному закладі «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» ПОСВІДЧЕННЯ №090-15-12 про перевірку знань з питань охорони 
праці. А також пройшов періодичну перевірку знань і виявив потрібні знання : 
Закон України «Про охорону праці». «НПО ВЕРТІКАЛЬ» Підстава: протокол 
засідання від 24 березня 2020р. № 6 . Також машиніст крана автомобільного 
Малина С.В. пройшов навчання ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» посвідчення №000651
про право виконання робіт з підвищеної небезпеки. Підстава:протокол



екзаменаційної комісії від 11 лютого2015 р №79-К. Допускається до виконання
робіт: стропальних робіт з правом керування В Т І М. яким керують з підлоги. 
Відомості про періодичну перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 з виконання 
стропальних робіт з правом керування ВПМ яким керують з підлоги . Підстава №6 
протокол від 24 березня 2020р. Машиніст автокрана Малина С.В. посвідчення 
№0039 пройшов навчання в «Центрі підготовки та перепідготовки робітничіх 
кадрів №1», м. Кривий Ріг і здобув кваліфікацію Машиніст крана автомобільного 6 
(шостого) розряду. Підстава протокол № 11 від 05.04.2019 р засідання державної 
атестаційної комісії (Голова комісії -  Вошколуп Г.І.. директор ЦППРК№1 -  
Озеряник С.Ю., головний державний інспектор -  Фортуна О.В.)__________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт, інструкція з 
експлуатації крана, інструкція з користування транспортного засобу , що 
декларується. Раз на рік проводиться технічний огляд ЧТО 21.11.2020 р. Згідно з 
укладеним договором з ТОВ «ПромТехДіагностіка» був проведений огляд, 
статичного та динамічного випробувань при проведенні позачергового повного 
технічного огляду крана автомобільного стрілового зав.№б/н, рег.№73680 
вантажопідйомністю 12,5т. Під час огляду були обстежені металоконструкції 
крана, механізми, пристрої та прилади безпеки електрообладнання, а також 
перевірені регламентовані НПАОП 0.00-1.80-18 розміри .Проведенні статичне та 
динамічне випробування - зауваження відсутні. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ 
№31550092-09-01-0450.20 за результатами експертного обстеження крана 
автомобільного з гідравлічним приводом КС-3577-3 на шасі MA3-5337, 
вантажопідйомністю -  14,0т., що в оренді у ТОВ «Спецтехніка KP» (Договір 
оренди від 28.07.2020 року) знаходиться у технічно справному стані, відповідає 
вимогам крана з паспортними характеристиками. ЕО .ППТО 26.06.2023р. ЧТО 
01.07.2021 Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки №043.16.12 
виданий 27.04.2016р. Головним управлінням Держпраці у Днепрпетровській 
області 4СК 5,00/3000 (назва стропу, умовне навантаження стропу). Допустиме 
робоче навантаження стропу (WLL): 5,00 т, кут між гілками та вертикаллю до 45°: 
5,00 т, кут між гілкою та вертикаллю до 60°:3,50 т. Нормативні посилання : ДСТУ 
Б.В.2.8.-10-98. ДСТУ EN 13414-1:2014 . Виробник та його адреса : ТОВ «СКІФ 
IHBECT» Україна, м.Кривий Ріг, вул.Домобудівників, 25а www.takelag.com.ua 
Порядковий номер стропу за системою виробника: 3416 Канат: ГОСТ 7668-80 15,0 
мм Сумарне розривне зусилля всіх дротів у канаті : 154 850Н Гак: G80wll 2.0 т 
Ланка : G80 WLL 6.4 т Дата виготовлення стропу : 21.09.2018 Дата випробувань:
21.09.2018 Підсумок випробувань (здійснено навантаженням ) 6,25 т Умови
використання стропу : помірний клімат.__________________________________ :_____
Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу№00673-00578-19 від
05.06.2019 p., Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг вул. П'ятихатська, 38\ч ТОВ 
«АВАНГАРД СКА»___________________________________________________________

Укладено договір на технічне обслуговування автомобільного крану з ТОВ 
«НПО ВЕРТИКАЛЬ», договір № 2249 від 24.10.2019 р.__________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
НПАОП 0.00-7.17-18 працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту в повному обсязі : каска захисна - 3 шт: окуляри 
захисні - 3 шт: захисні рукавиці, спец, одяг, спец, взуття - 3 комплекти.___________

засобів індивідуального захисту)

http://www.takelag.com.ua


На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: 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»; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107); НПАОП 0.00- 
2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; 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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів»; «Правила улаштування електроустановок»; «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та інш. Нормативно-
правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі.______________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інт >ваних видань._____________________________________

(нормативно-] о-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

29 липня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці З /  2 0 ^ ^ .

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.”.

Макловський О.Є
(ініціали та прізвище)

№ /Л




