
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС - Груп»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ЄДРПОУ: 43752154. 50000. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Байди 
Вишневецького, буд.І, кв.41. Керівник - директор Кононенко Олександр Олександрович, 
тел. +380679087953__________

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

Адреса електронної пошти: s s R ro u p .k r@ g m a il.c o m __________
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 України, згідно договорів підряду________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устзтковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами не 
укладався: згідно додатку 1 по порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 р..
підприємство____________ не____________є____________об’єктом____________ підвищеної
н е б е з п е к и ______________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дїі страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці * 01.10.2020р.____________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Кононенко Олександр Олександрович________________
(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: зведення, монтаж і демонтаж будинків,
споруд,_____зміцнення_____їх_____аварійних_____частин: роботи_____верхолазні_____та
скелелазні_____________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

mailto:ssRroup.kr@gmail.com


устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партїі, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення
травм:4_____________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому ЧИСЛІ тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Байди Вишневецького,
буд.І,______ кв.41,_____________ виробничих______об'єктів______;______на______об'єктах
замовників______________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості - Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» керівництво 
TOB «СС - Груп» дотримується вимог, щодо функціонування системи управління охороною 
праці, а саме:
Забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних 
захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками 
розслідування цих причин; розроблені та введені вдію, посадові інструкції на керівників 
та посадових осіб, інструкції з охорони праці на професії та види робіт і інша нормативна 
документація з дотриманням вимог законодавства України з охорони 
праці та з урахуванням специфіки підприємства.
Функції служби охорони праці, наказом по підприємству покладені на директора 
Кононенко О.О. (наказ №25/09-01 від 25.09.2020), відповідальною особою за безпечне 
виконання заявлених робіт, наказом по підприємству призначений директор комерційний 
Фещенко 0.1. (наказ №25/09-02 від 25.09.2020).
Директор TOB «СС - Груп » Кононенко Олександр Олександрович, пройшов навчання в ПЗ 
«ЦПОіН» перевірку знань чинних законодавчих актів і нормативних документів з: охорони 
праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілому в разі нещасного випадку, перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 17.09.2020р. №401/1/4.20-2020, 
посвідчення №401-20-01.) Наказом №28/09-01 від 28.09.2020р. по підприємству створена 
постійно - діюча комісія з перевірки знань з охорони праці, правил, норм та інших 
нормативних актів з охорони праці працівників підприємства, в наступному складі:
Голова комісії: директор Кононенко О.О. - атестований на знання нормативно-правових і 
законодавчих актів охорони праці, а саме: загальний курс з охорони праці - протокол ПЗ 
«ЦПОіН» від 17.09.2020р. №401/1/4.20-2020, посвідчення №401-20-01: Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) - протокол ПЗ «ЦПОІН» від 
24.09.2020р. №420/1/4.20-2020, посвідчення №420-20-01: Правил охорони праці під час 
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії (НПАОП 27.1-1.06-08) -  протокол 
ПЗ «ЦПОіН» від 17.09.2020р. №410/1/4.20-2020, посвідчення №410/20/01: Охорона праці 
та промислова безпека у будівництві (ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12) - протокол ПЗ 
«ЦПОіН» від 24.09.2020р. №428/1/4.20-2020, посвідчення №428-20-01.
Члени комісії: директор комерційний Фещенко О.І. - атестований на знання нормативно- 
правових і законодавчих актів охорони праці, а саме: загальний курс з охорони праці -



п р о т о к о л  ПЗ «ЦПОіН» від 17.09.2020р . № 401/ 1/4 .20- 2020. посвідчення № 401-20-02;

Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) - протокол 
ПЗ «ЦПОіН» від 24.09.2020р. №420/1/4.20-2020. посвідчення №420-20-02; Правил охорони 
праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії (НПАОП 27.1-1.06- 
08) -  протокол ПЗ «ЦПОіН» від 17.09.2020р. №410/1/4.20-2020. посвідчення №410/20/02; 
Охорона праці та промислова безпека у будівництві (ДБН А 3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02- 
12) - протокол ПЗ «ЦПОІН» від 24.09.2020р. №428/1/4.20-2020. посвідчення №428-20-02; 
начальник проектно-конструкторського відділу Ляш Д.В. - атестований на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів охорони праці, а саме: загальний курс з 
охорони праці - протокол ПЗ «ЦПОіН» від 17.09.2020р. №401/1/4.20-2020, посвідчення 
№401-20-03; Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) 
- протокол ПЗ «ЦПОіН» від 24.09.2020р. №420/1/4.20-2020. посвідчення №420-20-03; 
Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії 
(НПАОП 27.1-1.06-08) -  п р о т о к о л  ПЗ «ЦПОІН» від 17.09.2020р. №410/1/4.20-2020. 
посвідчення №410/20/03; Охорона праці та промислова безпека у будівництві (ДБН А 3.2- 
2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12) - протокол ПЗ «ЦПОІН» від 24.09.2020р. №428/1/4.20-2020. 
посвідчення №428-20-03.
Професійно - кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні робіт підвищеної 
небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства 
праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року № 336 (зі змінами) «Про 
затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів 
економічної діяльності. Довідник кваліфікаційних характеристик професій 
працівників»._____________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці з відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 
інструктажів, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці, журнал протоколів засідань комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, 
журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями, журнал реєстрації видачі нарядів- 
допусків на виконання робіт підвищеної безпеки, журнал обліку та зберігання засобів 
захисту.____________________________ ___________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Також згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05, розроблені тематичні плани і програми 
навчання з питань охорони праці. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі 
роботи, проходять на підприємстві інструктажі, навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також 
правил поведінки у разі виникнення аварії, з записами в відповідних 
журналах.________________ _______________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності мається необхідна експлуатаційна документація, а саме: паспорти та інструкції 
з експлуатації на обладнання, яке використовується при виконані робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки; технологічні карти, плани 
виконання робіт, проекти організації робіт.
Працівники ТОВ «СС - Груп» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту 
згідно з галузевими нормами у повному обсязі, які використовуються за призначенням.



зберігаються у технічно справному стані, та яким поводять їх технічне обслуговування, 
ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при 
прийомі на роботу та періодично один раз на рік згідно з "Порядком проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій”, затвердженим наказом МОЗ України від 
21.05.2007 № 246. Працівники підприємства при проведенні робіт в повному обсязі 
забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до діючих норм, також 
розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення встановлених норм 
безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони 
праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і 
аварій".
На підприємстві впроваджена регулярна, відповідно до встановлених термінів, перевірка 
придатності обладнання та 313, з видачею актів, відповідно діючих нормативно - правових 
документів. Пояси запобіжні, захисні каски, захисні окуляри, засоби захисту при виконанні 
небезпечних робіт, підмості, драбини, обладнання і таке інше - використовується за 
призначенням, у технічно справному стані та видаються працівникам під особистий 
підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів 
індивідуального захисту, про що робиться запис у журналі або картці обліку, згідно діючих 
вимог нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів 
виробника.________________ ____________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

ТОВ «СС - Груп» забезпечено нормативно-правовою документацію (Закон України «Про 
охорону праці»; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»; 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 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00- 
7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»; Наказ Міністерства Соціальної Політики України №1804 від 29.11.2018р. 
«Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування 
електроустановок»; «Правила пожежної безпеки в Україні»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
відповідного обладнання»; НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А 3.2-2-2009 
«Охорона праці та промислова безпека у будівництві»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», що розповсюджується на роботи 
підвищеної небезпеки, які декларуються.
На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, до якого забезпечено вільний доступ 
працівників, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню 
працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці 
аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток з охорони праці 
забезпечений посібниками, нормативно - правовими актами з охорони праці, наглядними 
матеріалами тощо.___________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



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