
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

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

місцезнаходження, код згідно з ЄДР1ІОУ .прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

телефаксу, адреса електронної пошти;

Фізична особа-підприємець М А РЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

паспорт, серія АН № 570195, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМ У  УМ ВС України
в Дніпропетровській області від 29.03.2007 р.

серія і номер паспорта, ким і коли видании.

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Героїв, будинок 34, квартира 1 14
місце проживання.

реєстраційний номер облікової картки платника податків -  3125804814
реєстраційний номер облікової картки платника податків.

тел. +38068 0000013, гс1ипау@і.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

місце виконання побіт підвищеної небезпеки

територія України на о б ’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 1 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 праці
07серпня 2020 р.
(дата проведення аудиту)

я,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної осоои

Марченко Олексій Валерійович
або фізичної особи-підприсмця)

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 406Б, 1991 р. в., Україна.
гип аии марка (За намВГюиї ї) нимср марш, даіа вш оіивлсннм, крапталюхиджинптг. 

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

На підприємстві працюють 12 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнеш і я 
травм -  1 особа.

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існус підвищений ризик виникнення гравм.



Експлуатація машин, механізмів, устатковання 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 04.06.2020 р. відповідальною особою за безпечне виробництво робіт з під
вищеною небезпекою та за оформлення наряда-допуска на виконання робіт з п ідвищеною небе- 
зпекою призначено інженера-електрика Курзіна О .В.
Наказом № 0606 від 06.06.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання вантажно- 
розвантажувальних робіт за допомогою вантажопідіймальних машин і механізмів призи а че по 
інженера-електрика К урзіна О.В.
Наказом № 0406 від 04.06.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт краном 
баштовим КБ-406Б, зав. № 1875, а також з ’йомними вантажозахватними пристроями та тарою 
призначено інженера-електрика Курзіна О.В. Призначено Волкова В.Б. машиністом крана б аш
тового КБ-406Б.
Наказом № 0708 від 04.06.2020 р. відповідальною особою за наглядом за збереженням та безпе
чною експлуатацією краном баштовим КБ-406Б, зав. № 1875. а також з 'йом ними вантажозахва
тними пристроями та тарою призначено інженера-механіка Лош карьова П.І. В ідпов і дал ь і ю ю 
особою за збереження в справному стані краном баштовим КБ-406Б, зав. № 1875, а також 
з ’йомними вантажозахватними пристроями та тарою призначено інженера-електрика Курзі 11 а 
О.В.
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На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОГІ 0.00-4. [ 2 - 05_« Г и п о ве_п о : 
ложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони і іраці». 11 а канім 
№ 2106 від 04.06.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорон 11 пра ці 
у складі: Голова комісії -  Фізична особа-підприємепь Марченко О.В.. Члени комісії інж енер- 
механік Лошкарьов П.І., інженер-електрик Курзін О.В. -  пройшли навчання та перевірку знань:

ФОП Марченко О.В. пройшов навчання в Навчально-Виробничий центр «Професійна безпека» 
та перевірку знань в комісії Київської міської державної адміністрації згідно Загального курс\ 5 
охорони праці. Витяг з протоколу № 81-636-17 від 23.11.2017 р.
Інженер-механік Лошкарьов П.І., інженер-електрик Курзін О.В. пройшли навчання в ГОВ «Уч
бово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп равління Держ- 
праці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загально - 
обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробиш п в  і і професій - 
них захворювань, які призвели до втрати працездатності». «Про об 'єкти  під в и щ еної небезпеки >> 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Виписка з протоколу № 212 від
27.10.2017 р. Посвідчення № 07562. №07561.
ФОП Марченко О.В.. інженер-механік Лошкарьов П.1., інженер-електрик Курзін О.В. пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Голі>нмо- 
го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НГІАОП 0.00-1.80-1 8 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і від
повідного обладнання». Виписка з протоколу №95 від 09.06.2020 р . Посвідчення № 03422. 
№03423. №03424.
ФОП Марченко О.В., інженер-механік Лошкарьов ГІ.Г. інженер-електрик Курзін О .В . пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ГІрофі Лайн» та перевірку знань в комісії Головно - 
го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОГІ 0 .00-1 .15-07 «І Іравила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». Виписка з протоколу № 84 від 01.06.2020 р. 
Посвідчення № 03215. № 03216. №03217.
ФОП Марченко О.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії 1 оло- 
вного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, І1ТЕЕС. 1ІПБ. Випис
ка з протоколу № 213 від 01.11.2017 р. Посвідчення № 07609.
Інженер-механік Лош карьов ГІ.Г. інженер-електрик Курзін О.В. пройшли навчайня в ГОВ «УК 
Спектр» та перевірку знань в комісії Головного управління Д ерж прац і у Дніпропетровській об
ласті згідно ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБ. III група з електробезпеки до 1000 В. Виписка з 11 рото к і >. іу 
№214 від 01.11.2017 р. Посвідчення №07640, №07639.
ФОП Марченко О.В., інженер-механік Лошкарьов П.І., інженер-електрик Курзін О .В. прой і и л и 
навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держ праці у



з
Дніпропетровській області згідно НПАО П 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час ванта- 
жно-розвантажувальних робіт». Виписка з протоколу № 222 від 09.11.2017 р. Посвідчення 
№07890. № 07892. № 07891.______________________________________________ ______________ ____ _

(п р ізв и щ е , ім 'я  та  по б а т ь к о в і о с іб , які в ід п о в ід а ю ть , за д о тр и м а н н я м  в и м о г  за к о н о д а в с т в а  з п и тан ь  о х о р о н и  п раці та  п р о м и с л о в о ї б езпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праїіі» 
створена служба охорони праці. Наказом № 1906 від 19.06.2019 р. функції служби охорони пра
ці на підприємстві покладаються на Фізичну особу-підприємця М арченко О.В.

наявністю служби охорони прані.

М ашиніст крана Волков В.Б. -  ТОВ «Цтор» за професією -  машиніст крана (кранівник) 6 роз
ряду. Свідоцтво серія 12СВ № 912478 від 13.06.2019 р.
М ашиніст крана Волков В.Б. пройшов навчання та перевірку знань в комісії підприємства в 
об ’ємі загального курсу «Охорона праці». Інструкцій з охорони праці за професіями та видами 
робіт. Протокол № 0506 від 05.06.2020 р.

На підприємствівідповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом № 0307 нід
03.06.2018 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці:
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони прац і. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони праці на підприємстві, наказом № 0307 від 03.06.2018 р. затверджено га 
введено в дію: Положення про систему управління охороною праці (С У О І1 ).
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, по.ю- 
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня д о кументація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Ж урнал реєстрації осіб, постраждалих від нещасних випадків.
Журнал реєстрації приписів служби охорони праці.
Ж урнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
Ж урнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.
Ж урнал машиніста крана.
Ж урнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного облад
нання до нього.
Журнал змінних завдань.

На підприємстві наказом № 0306 від 03.06.2018 р. затверджені та введені в д ію посадові інстру- 
кції. Наказом № 2306 від 04.06.2020 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою. 
які виконуються на підприємстві, для проведення яких необхідне спеціальне навчання та іцорі- 
чна перевірка знань з питань охорони праці.
Наказом № 0102 від 01.02.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони пран і по ви- 
дам робіт та професіям: інструкція вступного інструктажу, загальнооб’єктова інструкц ія з по - 
жежної безпеки, інструкція з ОП по правилам надання першої допомоги потерпілим ві, у  іеі пас - 
них випадків, інструкція з ОН при виконанні робіт на висоті, інструкція з 011 для стропальннка. 
інструкція з ОП для маш иніста 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 ]_з м je - 
ту відповідають вимогам НП А О П  0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці»._____________ .____________

ін с тр у к ц ій  п ро  п р о вед ен н я  н ав ч а н н я  та інс тр у к таж у  з п итан ь  о х о р о н и  п рані.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що ви корі і 
стовується при експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (техні ч 11і 
паспорта та інструкції з експлуатації тощо).

е кс п лу а та  ці й н о ї до  ку м е н та  ці ї.



Для експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підприємстві мається в пая ви ості 
наступне обладнання: кран баштовий КБ406Б. зав. № 1875, 1991 р. в.. Україна; каски будівель ні. 
пояса запобіжні інв. № 1616-1621, 2015 р. в., Україна; мотузки монтажні 150 м.

Кран баштовий КБ 406Б. зав. № 1875,у відповідності до Постанови КМУ № 687 від 
26.05.2004 р. пройш ов експертне обстеження (технічне діагностування) (ЕО),позачерговий пов
ний технічний огляд (ППТО): ЕО: 03.08.2020 р. ТОВ «Ресурс-Діагностика» (Дозвіл Держгірп- 
ромнагляду № 243.13.30 від 01.03.2013 р.) -  висновок № 31573209-09-01-294.20Д від 03.08.2020 
р. (наступне проведення ЕО -  до 03.08.2022 р.); ППТО: 04.08.2020 р. ДГІ «Центр сертифікаї і і ї 
Держпраці» (Дозвіл Держгірпромнагляду № 479.15.30 (переоформлений № 1230.12.30 від 
13.08.2012 р.). чинний до 13.08.2022 р.). Експлуатацію подовжено. Наступне проведення Ч ГО- 
04.08.2021. ППТО-04.08.2022 р., про що зроблено запис в паспорті.
У відповідності до Н П А О П  0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я  при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» працівники п і - 
дприємства. які експлуатують машини, механізми, устаткованняз підвищеною небезпекою за: 
безпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби інди
відуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному 
стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту.

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в том у числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації піднрисмс і ва 
складає понад 30 видань у паперовому (друкованому) вигляді та па електронних нос і я х . 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 о б ’єкти підвищеної 
небезпеки», Н П АО П 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 4 0 .1 - 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок спож ивач ів». «Правила тех 11 і чної 
експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 11 ід 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнаї і - 
ня». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я  при викорис так ні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0 .00-4 .21-04 « Ти
пове положення про службу охорони праці». НПАО П 0.00-4.12-05 «Типове положення про ію- 
рядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». НПА 0 1 1 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 ОП 0.00-6.03-93 «Порядок опра- 
цювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на пі,Ш: 
риємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями ох о - 
рони праці працівників».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники гііднриємства 
проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий 11 а 
роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медич 11 ої к о \ усі ї. 
проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової д іяльносІ І) 
медичні огляди. Заключний акт за результатами попереднього (періодичного) медичного о г л я д у  

працівників Ф О П  М А РЧЕН КО  О.В., виданий КЗ «Дніпропетровський центр первинної м едикчv  
санітарної допомоги № 4» від 27.09.2019 р.____________ _______________________________

Господарська діяльність ФОП М АРЧЕНКО О.В. здійснюється у відповідності до ч и 11 н о і о 
законодавства України.При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайом 
лення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих в иробн ич их фа к - 
торів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу ш кідливих виробничих фа- 
кторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових ос і б , 
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.
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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, у статк ов^н яп ід в и щ ен о ї небезпеки.

нормативно-правової т^гатеріапьно-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.В. Марченко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « / ^ ? > 2020 р. №  оі-О , / = ? ________

Примітки: 1. Ф ізична 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 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.


