
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛЬНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ»____________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_________ 50027, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Рокосовського,
будинок 1. квартира 12_____________________________________________________________

місце знаходження,
_________________________ЄДРПОУ 36983198.______________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
Лук'янець Роман Іванович. +38 (0564) 09-65-74. ішіпй)@,і.иа__________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 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 договорів підряду на території України_________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  не укладався
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  17.12.2019 р.
(дата проведення аудиту)

Я, ___________________Лук'янець Роман Іванович_________________________________
(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, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні машини, а саме:________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

лебідка електрична (№115) 50.0 кН тип ЛМ-5 -2015р. країна виробник Україна, лебідка 
електрична (№116) 50.0 кН тип ЛМ-5 -2015р. країна виробник Україна, лебідка 
електрична (№117) 50.0 кН тип ЛМ-5 -2015р. країна виробник Україна, лебідка 
електрична (№121) 50.0 кН тип ЛМ-5 -1995р, країна виробник Україна, лебідка 
електрична (№122) 50.0 кН тип ЛМ-5 -1995р. країна виробник Україна, лебідка 
електрична (№123) 50.0 кН тип ЛМ-5 -1995р. країна виробник Україна, лебідка 
електрична (№1891) 50.0 кН тип ЛМ-5 -1995р. країна виробник Україна, лебідка 
електрична (№1892) 50.0 кН тип ЛМ-5 -1995р. країна виробник Україна, лебідка 
електрична (№1893) 50.0 кН тип ЛМ-5 -1995р. країна виробник Україна______________

тип або карка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць: 14. з них 9. на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди №12 від
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07.06.2018 з ТОВ «Реал Бізнес -2004»). виробничі об’єкти розташовані в місцях 
виконання робіт підвищеної небезпеки згідно договорів підряду______________________

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

Інші відомості директор - Лук'янець Роман Іванович пройшов навчання у ТОВ «НКЦ» 
Моноліт» законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з 
протоколу № 4/31 від 12.05.2018р.). перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області.

Борисенко Дмитро Валентинович -  головний інженер. Смельянов Констянтин 
Олександрович - уповноважений трудового колективу з питань охорони праці. Шкрета 
Олександр Васильович -  начальник відділу охорони праці. Малієнко Віктор Іванович -  
начальник дільниці, пройшли навчання у ТОВ «НКЦ» Мноліт» та ДП 
«Придніпровський ЕТЦ». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області_________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)______

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяги протоколів № 5/50
від 16.05.2018р.. 36/39-18 від 22.10.2018).___________________________________________
ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. (IV група з електробезпеки до і вишеЮОО В) (витяг з_______
протоколу від 23.05.2018 p.);_____________________________________________________
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу №7/114 
від 25.07.2018 p.);____________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та________
пристроями (витяг з протоколу №5/81 від 23.05.2018 p.);_____________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяги
з протоколів №5/59 від 16.05.2018р., 36/50-18 від 30.10.2018 p.) p.);___________________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ про 
перегляд №02 від 02.01.2020р.. члени якої (Борисенко Дмитро Валентинович -  
головний інженер. Смельянов Констянтин Олександрович - уповноважений трудового 
колективу з питань охорони праці. Шкрета Олександр Васильович -  начальник відділу
охорони праці_____________________________________________________________________
Відповідальною особою за безпечне виконання робіт, що виконуються за допомогою 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання та під 
час виконання вантажно -  розвантажувальних робіт призначено - Малієнко Віктора 
Івановича -  начальника дільниці (наказ №08 від 02.01.20 р.) з правом видачі наряд- 
допуск

Відповідальною особою за технічно-справний стан та своєчасне опосвідчення 
механічних підіймачів та будівельних підйомників, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання, яке експлуатується під час виконання вантажно - 
розвантажувальних робіт призначено -  головного інженера Борисенко Дмитра 
Валентиновича (наказ № наказ №08 від 02.01.20 p.). Відповідальною особою за 
електрогосподарство підприємства призначено -  головного інженера Борисенко 
Дмитра Валентиновича (наказ № наказ №04 від 02.01.20 p.).__________________________

промислової безпеки;
На підприємстві створено службу охорони праці (наказ №54 від 01.12.2016р.). 

обов’язки керівника служби охорони праці покладено на. Шкрета Олександра 
Васильовича -  інженер з охорони праці_____________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Працівники, які виконують роботи, що декларуються пройшли навчання у 

навчальному центрі з охорони праці ТОВ «УК Дніпробуд» та отримали кваліфікацію -  
машиніст крану (кранівник) 2-го розряду. Муравський Володимир Олександрович
витяг з протоколу №1256 посвідчення 13034. Павлик Володимир Іванович витяг з



з
протоколу №1038 посвідчення №10148. Гальчинський Сергій Михайлович витяг з
протоколу № 1038 посвідчення №10147. Кривицький Олександр Юрійови витяг з 
протоколу № 1017 посвідчення №10061. Поплавський Іван Григорович витяг з 
протоколу № 1061 посвідчення №10170. Білоус Андрій Володимирович витяг з 
протоколу № 1017 посвідчення №10055. Шевченко Олександр Олексійович витяг з 
протоколу № 1011 посвідчення №10050,Гаркуша Олександр Олександрович витяг з 
протоколу № 1069 посвідчення №10483. Василенко Вадим Дмитрович витяг з 
протоколу № 1017 посвідчення №10059. Працівники, які виконують роботи 
підвищеної небезпеки пройшли спеціальне навчання, відповідні інструктажі, та 
перевірку знань комісією підприємства з загального курсу «Охорона праці» (протокол 1 
№24 від 12.08.2020). та курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07). НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання відповідно ло виконуваних робіт (протоколи № 3/01 від 20.01.20) Повторна 
перевірка знань з питань охорони праці у робітників проводиться комісією 
підприємства щорічно._____________________________________________________________

Документація: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. 
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал 
ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, журнал 
протоколів перевірки знань, журнал обліку засобів індивідуального захисту. 
«Положення про службу охорони праці». «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». «Положення про систему 
управління охорони праці». «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» наказ по 
підприємству №16 від 24.04.2018р. про затвердження та введення в дію, інструкції з 
охорони праці, в тому числі інструкції «Інструкція з охорони праці під час виконання 
робіт на висоті № 19». «Інструкція з охорони праці під час виконання вантажно - 
розвантажувальних робіт № 20: «Інструкція з охорони праці для машиніста крану 
(кранівника з правом керування вантажопідіймальними механізмами з підлоги №10»; 
«Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з 
переміщення вантажів кранами №22»; «Інструкція з охорони праці для машиніста 
будівельно-монтажних механізмів №13 » наказ по підприємству №07 від 02.01.2020р. 
про затвердження та введення в дію;

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти. 

керівництва з експлуатації) на лебідка електрична (№115 паспорт 1-388ПС) 50.0 кН тип 
ЛМ-5 -2015р. країна виробник Україна, лебідка електрична (№116 паспорт 1-388ПС)
50.0 кН тип ЛМ-5 -2015р, країна виробник Україна, лебідка електрична (№117 журнал 
нагляду) 50.0 кН тип ЛМ-5 -2015р. країна виробник Україна (обладнання пройшло 
випробування у ТОВ «Донбаський експертний центр»), лебідка електрична (№121 
паспорт ЛМ-5..00.00.000.00.ПС) 50.0 кН тип ЛМ-5 -1995р. країна виробник Україна, 
лебідка електрична (№122 паспорт ЛМ-5..00.00.000.00.ПС) 50.0 кН тип ЛМ-5 -1995р, 
країна виробник Україна, лебідка електрична (№123 паспорт ЛМ-5..00.00.000.00.ПС)
50.0 кН тип ЛМ-5 -1995р. країна виробник Україна, лебідка електрична (№1891 паспорт 
ЛМ-5..00.00.000.00.ПС) 50.0 кН тип ЛМ-5 -1995р. країна виробник Україна, лебідка 
електрична (№1892 паспорт ЛМ-5..00.00.000.00.ПС) 50.0 кН тип ЛМ-5 -1995р. країна 
виробник Україна, лебідка електрична (№1893 паспорт ЛМ-5..00.00.000.00.ПС) 50.0 кН 
тип ЛМ-5 -1995р. країна виробник Україна (обладнання пройшло випробування у ТОВ 
«Технічний центр»), та введено в експлуатацію згідно термінів нормативних вимог. 
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд. 
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), у 
відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста 
картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту.



експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з
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питань охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві в наявності: Закон 
України «Про охорону праці», положення про службу ОП. положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструкції з охорони 
праці, інструкції до НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», типове положення про перевірку знань, положення про видачу 
спецодягу, положення про розслідування нещасних випадків на підприємстві. 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», ДНАОП 0.00-1.21-98. 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», типове положення про 
перевірку знань, положення про видачу спецодягу, положення про розслідування 
нещасних випадків на підприємстві. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями . НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання.

На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений плакатами, наглядною 
агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально-методичне

та періодичних видань.
льно-методичного забезпечення)

Р.І.Лук’янець______
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці о№_ 20 р.

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.”.

забезпечення поповнюється за допомогою Інтернету
нормативно-правової ічиої бази навча
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