
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

_____________________________ «САПСАН-322»___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

______________ 49021, Дніпропетровська область., місто Дніпро,___________________

Амур-Нижньодніпровський район, вулиця Саранська, будинок 59, код 37069314
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

____________________ директор Олійник Євгеній Іванович ____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону

______________________ (067) 622-19-40 ; s322@sapsan-avto.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;

На території підприємства 49021, Дніпропетровська область., місто Дніпро, Амур- 
Нижньодніпровський район, вулиця Саранська, будинок 59__________________________

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: договір не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 26.05 ,2020р_______

(дата проведення аудиту)

Я, Олійник Євгеній 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, устаткування підвищеної небезпеки:________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

підйомники, а саме:________________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

Підйомник електрогідравлічний стаціонарний для підіймання автомобільних 
транспортних засобів LAUNCH NLNW -240SCA (380В), рік виготовлення 2019; 
заводський номер №1809, країна виробник Китай, в/п- 4 т, h- 3800мм._________

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

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

mailto:s322@sapsan-avto.com


Кількість робочих місць -28, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 28_____________________________ _________________________________ ____________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Офісне та виробниче приміщення знаходиться за адресою: 49021, Дніпропетровська 
область., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вулиця Саранська, будинок 59, 

Виробничих будівль ( цехів)- 2, офісних -1, дільниць та структурних підрозділів- 4._____

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

Інші відомості: Відповідальність за дотриманням вимог законодавства з питань_____ ______
охорони праці та промислової безпеки ТОВ “САПСАН-322” наказом № 1-оп від 03.01.2018р.
покладено на інженера з охорони праці Попович Н.В..___________________________________.
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому директор підприємства

Олійник Є.І.__________________________________________________________________________
За безпечне виконання робіт по підрозділам, а саме:____________________________________
Відповідальний за безпечну експлуатацію підйомника- начальник цеху Орловський Д.А.,
наказ № 12-в від 03.01.2019р.:_____________________________________________
Відповідальний за справний технічний стан підйомника -  головний енергетик Якименко М.Я.
О.В..наказ № 12-в від 03.01.2019р.;____________________________________________________
Відповідальні особи Орловський Д.О.. та Якименко М.Я.., пройшли навчання та перевірку 
знаньНПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідймальних 
кранів, підймальних присроїв і відповідного обладнання”, та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці в Дніпропетровській обл. ( протокол №480 від 22.04.2019р.
Та №982 від 10.09.2018р.);____________________________________________________________
Відповідальний за стан охорони праці в енергетичній службі - головний енергетик Якименко
М.Я., наказ № 12-в від 03.01. 2019р.____________________________________________
Відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено 
головного енергетика Якименко М.Я.,_________________________________________________

(прізвище, 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" створена 
служба з охорони праці, наказом від 03.01.2018р. №01 -оп та затверджено “Положення 
про службу охорони праці”, обов'язки з охорони праці покладені на інженера з охорони 
праці Попович Н.В.; переглянуто та затверджено: положення про систему управління 
охороною праці на підприємстві наказом №03-оп від 03.01.2018р. .; положення про розборку 
інструкцій з охорони праці наказом № 04-оп від 03.01.2018р.; положення про видачу нарядів 
-допусків при виконання робіт підвищеної небезпеки наказ №1-в від 03.01.2019р;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На підприємстві наказом від 03.01.2019р. № 3-в переглянуті та затверджені інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт, а саме: : ЮП № 16 інструкція з охорони праці 
для машиніста автопідтмача; ІОП№ 38 -інструкція з охорони праці під час виконання 
вантажо - розвантажувальних робіт за допомогою вантажопідймального обладнання.______

Інформація про медичний огляд працівників: на підприємстві наказом № 24/1 від_________
29.08.2019 р. організовано періодичний медичний огляд робітників, заключний акт від
03.10.2019 р., наказ № 9-в від 03.01.2019р. про проведення обов'язкових попередніх та 
періодичних психіатричних та наркологічних оглядів; наказ № 10-від 03.01.2019р. про



проведення психофізіологічних експертиз працівників для виконання робіт із підвищеної 
небезпеки та тих,що потребують профдобору.______________________ ___________________

Наказом від 27.12.2019 р. № 415-ок переглянуті та затверджені посадові інструкцій.
Наказом від 03.01.2018р. № 04-оп затверджено положення про проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці. На підприємстві створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці наказ № 5-в від 03.01.2019р. Члени комісії 
пройшли навчання в ТОВ « УК Дніпробуд» та перевірку знань відповідних нормативно- 
правових актів комісії з перевірки знань з питань охорони праці у Головному управлінні 
Держпраці у Дніпропетровській обл., з питань охорони праці протоколи: № 12/4.4/2019р. від 
21 січня 2019р.; №1488 від 09.12.2019р; протокол № 1346 від 22.11.2018р.; протокол № 198 
від 21.02.2019р._______________________________________________________________________

Наказ № 34 від 01.10.2020р. про проведення повторного інструктажу з охорони праці на 
підприємстві у 2020. Працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці у 
відповідності до вимог нормативно- правових актів з питань охорони праці: вступний 
інструктаж, первинний інструктаж, повторний інструктаж, позаплановий інструктаж, цільовий 
інструктаж по затвердженим програмам.________________________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників підприємства з питань 
охорони праці, наказ від 03.01.2019р. №5-в. До складу комісії входить: голова комісії - 
директор Олійник Є.І.. Голова комісії: директор - Олійник Є.І., пройшов перевірку знань 
курсу “Загальний курс охорони праці” в комісії з перевірки знань з питань охорони Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області ( протокол № 12/4.4/2019р. від 21 січня 
2019р.), навчання у ТОВ «УК Дніпробуд ». ____________________________________________

Члени комісії: головний енергетик Якименко М.Я., інженер з охорони праці Попович Н.В.. 
начальник цеху Орловський Д.О., .пройшли у ТОВ « УК Дніпробуд» навчання законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курса “Охорони праці’’ та 
нормативно - правових актів діючих на підприємстві, а саме: Закон України “Про охорону 
праці охорони праці” (ЗупОП), “Кодекс законів про працю України” (КЗпПУ), “Правила 
пожежної безпеки України” (ППБУ), Закон України про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування ( ЗУЗДСС) та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці в Дніпропетровській обл.(протокол № 12/4.4/2019р. від 21 січня 2019р.; протокол 
№1488 від 09.12.2019р; протокол № 1346 від 22.11.2018р.; протокол № 198 від 
21.02.2019р. ). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській обл. ( протокол № 578 
від 14 червня 2018р.; протокол №982 від 10.09.2018р., протокол №480 від 22.04.2019р); 
НПАОП 0.00-1.71 .-13 “Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями” 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській 
обл.(протокол № 1545 від 21 грудня 2019р.; протокол №424 від 10.04.2019р.)_____________

НПАОП 0.00-1.62-12 “Правил охорони праці на автомобільному транспорті та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській обл. ( протокол № 80 від 
27.01.2020р.; протокол №56 від 21.01,2019р.)___________________________________________

Відповідальний за безпечну експлуатацію підйомник електрогідравлічний стаціонарний для 
підіймання автомобільних транспортних засобів - призначено начальника цеху -  
Орловського Д.О.; відповідальним за справний стан -  призначено головного енергетика 
Якименко М.Я. наказ № 13-оп від 09.07.2020р. ; відповідальний за нагляд — призначено 
директора Олійника Є.І. Відповідальні особи пройшли навчання у ТОВ « УК Дніпробуд» 
законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курса "Охорони



праці” та нормативно - правових актів діючих на підприємстві, а саме: Закон України “Про
охорону праці охорони праці” ( ЗупОП), “Кодекс законів про працю України’ї  КЗпПУ), 
“Правила пожежної безпеки України” (ППБУ), Закон України про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування ( ЗУЗДСС) та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці в Дніпропетровській обл..(протокол № 12/4.4/2019р. від 21 січня 
2019р.: протокол №1488 від 09.12.2019р: протокол № 1346 від 22.11.2018р.; протокол № 198 
від 21.02.2019р. ); НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів , Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної 
безпеки із присвоєнанням 4 гр. електродопуску до 1000В , перевірка знань в комісії 
Головного управління Держпраці в Дніпропетровській обл. (протокол № 830 від 14.08.2020р. 
та протокол №1422 від 22.11,2019р.);______________________________________________

Працівники підприємства проходять навчання , перевірку знань з питань охорони праці у 
відповідності до “ Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці затвердженого наказом № №04-оп від 03.01,2018р.________________________

Працівник підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки та 
експлуатацію підйомника електрогідравлічного стаціонарного для підіймання автомобільних 
транспортних засобів: машиніст автогідропідіймача 5 разряда- Якименко М.Я.______ _______

Якименко М.Я. .пройшов навчання за професією машиніст автовишки та автогідропідіймача 
на курсах підвищення кваліфікації ТОВ Учбово- курсовому комбінаті «ДНІПРОБУД», 
перевірка знань кваліфікаційної комісії, протокол № 997 від 09.09.2020 р. посвідчення №9567 
та навчання і перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальнихпристроїв і відповідного обладнання” 
ТОВ Учбово- курсовому комбінаті «ДНІПРОБУД » протокол № 997 від 09.09.2020р. та 
щорічна чергова перевірка знань в комісії підприємства ( протокол №4 від 01.10.2020 р.).

На підприємстві наказом №4-в від 03.01.2019р. переглянуто та введено в дію Положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, наказом №10-в від 
03.01.2019р. затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони 
праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог 
чинного законодавства: вступний інструктаж, первинний інструктаж, позаплановий 
інструктаж, цільовий інструктаж. Затверджені програми з проведення усіх видів інструктажів. 
На підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під час приймання 
на роботу ( попередні медичний огляд) та протягом трудової діяльності ( періодичні медичні 
огляди), заключний акт виданий 03.10.2019 р. КНП “ Дніпропетровський центр первинної 
медико-санітарної допомоги №8” Дніпропетровської міської ради , договір №73 від 
29ю09.2019р. _____________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація та розроблено 
технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки. В наявності експлуатаційна 
документація на обладнання, устаткування, машини, механізми, відповідні схеми, 
керівництва з експлуатації, в тому числі та що використовується при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатація підйомника електрогідравлічного стаціонарного для
підіймання автомобільних транспортних засобів________________________________________
В наявності Журнал щозмінних оглядів, Журнал ( паспорт) нагляду, Журнал видачі ключа- 
бірки.________________________ _______________________________________________________
Декларація про відповідність №1)А.ТР.Р.00409-19 від 21 лютого 2019р.



Орган оцінки відповідності ТОВ “Орган з сертифікації "ПРОМСТАНДАРТ" (ТОВ ОС
“ПРОМСТАНДАРТ”), реєстраційний номер UA.TR 061 . __________________________
Протокол проведення технічного огляду вантажопідйомних механізмів від 09.07.2020р, 
проведений Державним підприємством “Придніпровським експертно-технічним центром” 
Держпраці, на підставі договру № 139К20 від 01.07.2020 пропроведення первинного повного
технічного огляду. Дата ЧТО — 09.07.2021р., дата ПТО- 09.07.2023р. ______________
Договір на технічне обслуговування, додаткове обладнання та поточний ремонт №18/03/20
від 18.03.2020Р із Сервісним центром “ГРАНД-ІНСТРУМЕНТ"___________ ______ _

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці НПАОП 0.00-7.17-18,
працівники підприємства забезпечені______ спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту: костюм (12міс), черевики ( на 12міс), рукавиці ( на 1 міс), каска 
захисна ( до зносу), підшоломник ( на 12 міс), окуляри захисні відкриті ( до зносу), взимку 
додатково: куртка утеплена ( на 36 міс), чоботи зимові ( на 36 міс), підшоломник утеплений ( 
на 24 міс), жилет сигнальний ( 6 міс), які були придбані протягом 2019 року. Ведеться 
Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуттям та інших засобів індивідуального 
захисту. Наказом №6-в від 03.01.2019р. на підприємстві створено комісію з прийому , видачі 
та проведення випробувань засобів індивідуального захисту. Умови зберігання засобів 
захисту створено відповідно до вимог заводів виготовлювачів. Засоби індивідуального 
захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. 
Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках особистого обліку видачі ЗІЗ.

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі 

Закони України “ Про охорону праці”,“Про об'єкти підвищеної небезпеки”, НПАОП 0.00-2.01- 

05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-1.15 Правила охорони праці під час

виконання робіт на висоті, НПАОП 40.01-1.21-98 Правил безпечної експлуатації____________

електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.80-18 “Правил охорони праці під час_________

експлуатації вантажопідіймальних кранів, НПАОП 0.00-1.71.-13 “Правила охорони праці під 

час роботи з інструментом та пристроями: НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про 

службу охорони праці, НПАОП 0.00-4.12.-05 Типове положення про порядок проведення 

навчання з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з 

питань охорони праці підприємства, НПАОП 0.00-6.03.-93 Порядок опрацювання і 

затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-4.15-98 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості 

стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, НПАОП 0.00- 1.62-12 

“Правила охорони праці на автомобільному транспорту”: НПАОП 0.00-1.75-15 “ Правила 

охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт________________________________

Наказом № 01 -оп від 03.01.2018р., відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію 

фонду нормативно-правових актів з охорони праці покладено на службу охорони праці 

підприємства. На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань

охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;



журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони 

праці; журнал обліку і зберігання засобів захисту; журнал приймання та огляду риштувань 

та помостів ; журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання робіт на висоті; журнал 

обліку, перевірки та випробування електроінструменту та ін._________________________________

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 

літератоурою та наглядними посібниками. Створено куточок охорони праці. Є необхідні 

нормативно- правові акти з охорони праці. Що регулярно оновлюються за допомогою

інтернету та друкованих видань._______________________________________________________

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Є.І Олійник______
(ініціали та прізвище)

________________ Р-

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 Л ^> 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.” .



Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області


