
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕХПОСТАВКА»___________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_________ 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Миронова, буд 8, кв. 25________

місцезнаходження,
_________________________________ код ЄДРПОУ 30493751______________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_______________ Г енеральний директор Загребельний Ільдар Михайлович_____________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
_________________ +38056 2357813, OFFICE@TEHPOSTAVKA.COM__________________

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;

__________________ м. Дніпро, вул. Канатна, буд 130А_________________
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________________________

згідно з додатком 1 до «Порядку і правил проведення обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» (постанова 
КМУ № 1788 від 16.08.2002 р.) ТОВ «ТЕХПОСТАВКА» страхуванню не підлягає, тому
що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки__________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____________________

_________ Звіт з аудиту№ 32349901-02.4(А)-10-0242.20 від 28.09.2020 р., виданий_________

____________________ ТОВ СП «Товатиство технічного нагляду «Дієкс»__________________
(дата проведення аудиту)

Я, Загребельний Ільдар Михайлович____________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:__________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Ковальсько-пресове устаткування:_______________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
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- прес моделі ТРА 12, 1979 р. виготовлення (Німеччина);_____________________________
- прес моделі ПД 476, 1964 р. виготовлення (СРСР);_________________________________
- прес моделі КО 622Б, 1980 р. виготовлення (СРСР) -  2 од.;__________________________
- прес моделі ПГ 20, 2018 р. виготовлення (Україна);_________________________________
- прес моделі ПГ 10, 2018 р. виготовлення (Україна) -  2 од.;___________________________
- прес моделі ПК 12, 1973 р. виготовлення (СРСР);__________________________________
- прес моделі ФП 31А, 1983 р. виготовлення (СРСР);_________________________________
- прес моделі КА 117, 1967 р. виготовлення (СРСР) -  2 од.;____________________________
- прес моделі ФВ 1732А, 1969 р. виготовлення (СРСР);_______________________________

Вантажопідіймальні крани та машини:____________________________________________________
- таль моделі Т-10232, обл. № 1, 1984 р. виготовлення (Болгарія);______________________

- кран підвісний одно балковий, обл. № 2, 1983 р. виготовлення (СРСР);_________________
- кран підвісний одно балковий, обл. № 3, 1983 р. виготовлення (СРСР);________________

- кран підвісний одно балковий, обл. № 4, 1979 р. виготовлення (СРСР);_________________
- кран підвісний одно балковий, обл. № 5, 1974 р. виготовлення (СРСР);_________________
- кран підвісний одно балковий, обл. № 6, 1977 р. виготовлення (СРСР);_________________

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

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
кількість робочих місць: 94, на яких існує ризик виникнення травм: 5______________________

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

підприємство орендує нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпро 
Канатна, буд 130А (договір оренди № 191210 від 10.12.2019 р., укладений з ФОП
Загребельний І.М.)___________________________________________________________________

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

Інші відомості
Генеральний директор ТОВ «ТЕХПОСТАВКА» Загребельний І.М., як керівник 

підприємства пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «Професійна 
безпека» і перевірку знань комісією, створеною на. підставі наказу Головного управління
Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-967-19 від 11.10.2019 р).____________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№ 13-ОТ від 25.02.2020 р.). Голова комісії -  директор Сокуренко Н.В. та члени комісії -  

головний інженер Кучеренко А.С., заступник генерального директора з охорони праці 
Каменський А.Ю., пройшли навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ 
«Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області (витяги з протоколів № 81-967-19 від 11.10.2019 р., 
№ 81-176-19 від 01.03.2019 р.) та у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «Престиж» і 
перевірку знань комісією, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Запорізької області (витяг з протоколу № 20-15 від 07.02.2020 р.)._________________________

Наказом № 10 ОТ від 19.01.2020 р. призначено відповідальних за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства головного інженера Кучеренка А.С. (V група з 
електробезпеки, до і вище 1000 В), у разі його відсутності -  начальника виробництва Бурцева 
Д.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «Престиж» і перевірку знань комісією, що створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізької області (витяг з протоколу 
№ 20-18 від 10.02.2020 р.).____________________________________________________________



Наказом № 15 ТН від 30.04.2020 р. призначено:
- відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію ковальсько-пресового 
устаткування головного інженера Кучеренка А.С. (V група з електробезпеки, до і вище 1000 
В), у разі його відсутності -  начальника виробництва Бурцева Д.В. (IV група з електробезпеки, 
до 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» у ТОВ «Учбовий 
центр з охорони праці «Престиж» і перевірку знань комісією, що створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Запорізької області (витяги з протоколів № 20-17 від 
07.02.2020 р., № 20-18 від 10.02.2020 р.);______________________________________________
- особу з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, 
знімних вантажозахоплюючих пристроїв головного інженера Кучеренка А.С., який пройшов 
навчання вимог НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «Престиж» і перевірку знань комісією, що створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізької області (витяг з протоколу № 
20-16 від 07.02.2020 р.);_______________________________________________________________
- відповідальних за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів начальника 
виробництва Бурцева Д.В., у разі його відсутності -  механіка виробництва Бурцева В.І., які 
пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «Престиж» і перевірку знань комісією, що створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізької області (витяг з протоколу № 
20-16 від 07.02.2020 р.) і комісією з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ 
«ТЕХПОСТАВКА» (протокол № 4 від 28.01.2020 р.);____________________________________
- відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами та машинами 
на ділянках виконання робіт ІТР ТОВ «ТЕХПОСТАВКА», які пройшли навчання і перевірку 
знань вимог НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» комісією з 
перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ТЕХПОСТАВКА» (протокол № 4 від 28.01.2020

рХ ___________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 01-РТ від 14.01.2020 р. реорганізована служба з охорони 
праці._ Відповідальним за охорону праці призначено заступника генерального директора з 
охорони праці Каменського А.Ю. (IV група з електробезпеки, до і вище 1000 В), який 
пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «НВЦ Професійна безпека» 
і перевірку знань комісією, створеною на. підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області (витяг з протоколу № 81-176-19 від 01.03.2019 р.), НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментами та пристроями» у ТОВ СП «Товариство технічного 
нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 10-19 Д від
22.02.2019 р., № 65-18 Д від 06.09.2018 р., 20-19 Д від 22.02.2019 р.).______________________

наявністю служби охорони праці,



Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».__________________

Робітники підприємства, коваль Барчук С.В., спікальник Божченко А.В., слюсаря 
інструментальники Гальченко В.М., Кудрявець В.В., Черний С.М., які задіяні при експлуатації 
заявленого ковальсько-пресового устаткування мають відповідну кваліфікацію та пройшли 
перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» (ІІ група електробезпеки), «Правила пожежної безпеки в 
Україні», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями», комісією з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ТЕХПОСТАВКА» 
(протоколи № 23 від 07.02.2020 р., № 14 від 03.02.2020 р.) та відповідні інструктажі з охорони
праці, що підтверджується відмітками в журналах._______________________________________

Робітники підприємства, які задіяні при експлуатації заявлених вантажопідіймальних 
кранів та машин кранівники Михалечко Н.І., Зозуля В.В., Лигун Л.М., стропальники Роговань
О.В., Загляда В.А., Чеченов О.І., мають відповідну кваліфікацію та пройшли перевірку знань з 
вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в 
межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» (ІІ група електробезпеки), «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», комісією з перевірки знань з питань 
охорони праці ТОВ «ТЕХПОСТАВКА» (протоколи № 25 від 11.02.2020 р., № 26 від
06.03.2020 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в
журналах.___________________________________________________________________________

Наказом № 02-ОТ від 14.01.2020 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони 
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії за переліком, в тому числі: № 001 
вступний інструктаж; № 03 з пожежної безпеки; № 04 про надання першої (долікарської) 
медичної допомоги при нещасних випадках; № 23 для коваля, № 18 для штампувальника, №
111 для кранівника № 112 для стропальника. ________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при експлуатації вантажопідіймального крана:__________________________

- паспорти та керівництва з експлуатації на заявлене ковальсько-пресове устаткування та 
вантажопідіймальні крани та машини;__________________________________________________

- позитивні висновки експертизи за 2020 р. за результатами експертного обстеження 
заявлених вантажопідіймальних кранів та машин, виданих ТОВ «НВП «ГЕЛІТ» (лист 
«Держпраці» № 9787/1/12-ДП-15 від 28.09.2016 р., щодо мовчазної згоди під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки згідно висновку експертизи від 02.08.2016 р. № 12.3-01.3-07
0340.16 розробленого ДП «Центр сертифікації») ;_________________________________________

- протоколи №№ 80, 78 від 17.03.2020 р. та №№ 58, 59 від 12.03.2020 р. вимірювання опору 
ізоляції, заземлюючих пристроїв технологічного обладнання та вантажопідіймальних кранів 
та машин ТОВ «ТЕХПОСТАВКА», виданих вимірювальною електротехнічною лабораторією 
ПрАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» (свідоцтво про атестацію № ПЧ 06- 
2105-2018. Чинно до 22.02.2021 р._____________________________________________________

- журнал обліку обладнання;



Експертами технічними ДП «Центр сертифікації і контролю якості будівництва
об’єктів нафтогазового комплексу» заявленим вантажопідіймальним кранам та машинам у
2020 року проведено позачерговий технічний огляд.______________________________________

Технічне обслуговування заявленого ковальсько-пресового устаткування та 
вантажопідіймальних кранів та машин, проводить ТОВ «НВП «ГЕЛІТ» згідно з договором № 
87/20 від 17.01.2020 р. (дозвіл № G948.14.12 термін дії продовжено до 11.G9.2G24 р.)______

експлуатаційної документації,

Наказом 12 ОТ від 2G.G1.2G2G р. на підприємстві створена комісія з приймання і 
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________

Працівники ТОВ «ТЕХПОСТАВКА» забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального
захисту на робочому місці» (спецодяг, спецвзуття, захисні каски, захисні окуляри,).________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 17-ОП від 3G.G4.2G2G р. затверджений перелік нормативно-правових 
документів з охорони праці, що діють у ТОВ «ТЕХПОСТАВКА», що розповсюджуються на 
роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; 
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; «Технічний регламент знаків безпеки і захисту 
здоров’я працівників», затверджений Постановою КМУ від 25.11.2GG9 р. № 1262; 
«Перелік робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці 
України № 15 від 26.01.2005 р.; 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»; НПАОП 0.0G-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.G3-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; 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 0.00-1.8G-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»;, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила
пожежної безпеки в Україні»._________________________________________________________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.__________________

У ТОВ «ТЕХПОСТАВКА» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і 
довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для 
персональних комп’ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та



7 консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 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.

матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)
І.М. Загребельний

І о л о в н е  управління Держпраці
у д н іп р о п е тр о в сь к ій  областіій області


