
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою 
відповідальністю «КРОК-ДНІПРО» _________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49089, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Академіка Янгеля,35 
код згідно з ЄРДПОУ 39306466________________________________________
місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРПОУ

Директор Поліщ ук Ю рій М иколайович 0632083923_______________________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти; 

для ф ізичної особи—  підприємця: прізвищ е, 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;

49089, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Академіка Янгеля,35

місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відш кодування наслідків 
можливої шкоди Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страху- 
валння цивільної відповідальності перед третими особами згідно постанови 
кабінету міністрів №  1788 від 16.08.2002 року ТОВ « КРОК -  ДНІПРО
страхування не проводиться т.щ. не є о б ’єктом_____ підвищеної
небезпеки.______________________________________

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата  його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

___________________________ 01.10.2020 року___________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Поліщ ук Ю рій М иколайович________________________________________
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника ю ридичної особи

_______________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________9__________________

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:



Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання п ідвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 1, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -3, будівлі і споруди-3, кількість цех ів-1_________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Офісне та виробниче приміщення яке розташ оване за адресою_____________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

49089, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Академіка Янгеля,35 
орендований (договір оренди №  О П Р-15/20 від 21.12.2019 року)____________

Інші відомості Директор підприємства Поліщук Ю рій М иколайович 
пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальній 
курс» в ТОВ «Обласний навчальний центр «РЕГІОН БУД» (протокол від
03.07.2020 року №  166 посвідчення № 1315) перевірка знань комісією ГУ 
Держпраці у Запоріжській області.

Наказом від 16.01.2020 №13 начальника_________________________ __________
Котельчука Станіслава Сергійовича призначено особою відповідальною за 
виконання робіт на висоті,___________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

Наказом по підприємству від 15 січня 2020 року №  09 реорганізована 
служба з охорони праці. Ф ункції служби охорони праці покладені на 
директора Поліщ ука Ю рія М иколайовича________________________________
наявністю служби охорони праці

На підприємстві наказом від 19.08.2020 року №  21 створено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
Голова комісії: директор Поліщук Ю .М. пройшов навчання та перевірку 
знань з загального курсу «Охорона праці» (протокол від 03.07.2020 року № 
166 посвідчення № 1315) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Запоріжській області; «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» 
(розділ4п.1), (протокол від 17.08.2020 року №  840 посвідчення № 1347, IV 
група з електробезпеки до 1000В перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Запоріжській області; «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «Обласний навчальний центр» РЕГІОН 
БУД» (протокол від 20.08.2020 №  207 посвідчення №  1526) перевірка знань
комісією ГУ Держпраці у Запоріжській області;___________________________
Члени комісії: начальник пульта пожежного спостереження Котельчук С.І. 
пройшов навчання та перевірку знань з загального курсу «Охорона праці» 
(протокол від 15.03.2018 року №  206 посвідчення № 1723) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98», «Правила



технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної 
безпеки України» (розділ4п.1), (протокол від 17.08.2020 року № 840 
посвідчення № 8599. IV група з електробезпеки до 1000В перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Запоріжській області; «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «Обласний 
навчальний центр» РЕГІОН БУД» (протокол від 20.08.2020 № 207 
посвідчення № 1527) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Запоріжській 
області, заступник начальника пульта пожежного спостереження Ш вачка 
Л.О. пройшов навчання та перевірку знань з загального курсу «Охорона 
праці» (протокол від 04.03.2019 року № 60 посвідчення № 010262) перевірка 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила 
пожежної безпеки України» (розділ4п.1). (протокол від 12.02.2019 року № 
32а посвідчення № 03112015). IV група з електробезпеки до 1000В. перевірка 
знань комісією ГУ Держпраці у Запоріжській області; «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ 
«Обласний навчальний центр» РЕГІОН БУД» (протокол від 20.08.2020 № 207 
посвідчення № 1528) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Запоріжській 
області,
Також на підприємстві переглянуті: ____________________________________
Положення про службу охорони праці (наказ на про затвердження №  09 від
15.01.2020 року.)
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань робітників з 
питань охорони праці (наказ про затвердження № 10 від 15.01.2020р.) 
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
затвердження №  39 від 16.05.2018 року)
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
затвердження №  39 від 16.05.2018 року.), програма навчання та перевірки 
знань з правил безпеки для електромонтерів охоронно-пожежної сигналізації. 
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 
11 від 15.01.2020 року), в тому числі: № 01-20 Інструкція з охорони праці для 
електромонтера охоронно-пожежної сигналізації; №  02-20 Інструкція з 
охорони праці при виконанні робіт на висоті.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці , журнал реєстрації 
інструктажу з охорони прані на робочому місці, журнал протоколів засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці, журнал протоколів 
перевірки знань з електробезпеки.__________________________________________
ін с т р у к ц ій  п р о  п р о в е д е н н я  н а в ч а н н я  т а  ін с т р у к т а ж у  з п и та н ь  о х о р о н и  п р ац і

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на все 
обладнання, що використовується при виконанні заявлених видів робіт 
підвищеної небезпеки (паспорти, інструкції з користування, тощо), а саме: 
паспорта М Е 60 ПП2-04-2 У 1.1. ЗАО «Потонцеал», 2 ПБ 2 СК55 «ГІроСИЗ», 
2ПБ 2 СК 56 «ПроСИЗ» у кількості 3 шт._________________________



експлуатаційної докум ентації

Працівники, які безпосередньо виконують роботи на висоті пройшли 
навчання та перевірку знань з курсу «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» в Навчально-курсовому 
комбінаті у Дніпропетровській області. Електромонтер Бакмаєв В.М. 
(протокол від 07 листопада 2019р. № 376а посвідчення № 016532), 
електромонтер Постніков О.С. (протокол від 27 вересня 2019р. № 341 
посвідчення № 015385). електромонтер Ткаченко М.Р. (протокол від 07 
листопада 2019р. № 376а посвідчення № 016531), Працівники підприємства 
раз на рік проходять періодичний медичний огляд у Комунальне 
підприємство «Слобожанська центральна лікарня». Слобожанської селищної
Ради ._____________________________________________________________________
Працівники підприємства забезпечені 313: захисними касками, поясами 
запобіжними ПП2-04-2 У 1.1. (Зав/Інв. №  0000235,0000236,0000237) Акт 
випробування обладнання № 22 від 10.09.2020 року.) спецодягом і засобами 
індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів 
НПАОП 45.2-3.01-04, а саме костюм бавовняний, черевики шкіряні на 
неслизькій підошві, рукавиці з надолонниками із вініл шкіри. На кожного
працівника_________заведена_________особиста_________ картка_________ видачі
313. _________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці», паспорти на обладнання та
устаткування, настанови з експлуатації та інш е._____________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети з перевірки знань 
з питань охорони праці по: загальному курсу з охорони праці, з питань 
електробезпеки. Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою 
та наглядними посібниками. С необхідні нормативно - правові акти з охорони 
праці, що регулярно оновлюються, а також необхідний інструмент для 
виконання вказаних робіт: страхувальні пояси, каски, пластмасові скребки.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці оїЛ * 20^<ф.
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