
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця _ _ _ __________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

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

телефаксу, адреса електронної пошти;
________ Ф ізична особа -  підприєм ець Піддубний Данило Ю рійович, паспорт серія_______________,

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
виданий - - - - -   ̂ ^

ким і коли виданий,

- ■ "■ - .--г і  г т - : - : г  ~ ---------У -------------------~ ------------------------? - - ~ — 3 - д у  --------------;--------■—;----------------—*■---------і------ті—-----г --і- - ... ~ - 1—- ^ г л  г

місце проживання, \

реєстраційний номер облікової картки платника податків^______ .___________________________
реєстраційний номер облікової картки платника

тел. __________ ; шоп!аі.кг@,gm ail.com ______________ \ _____________________________ ,
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________________________________ територія України____________\ _________________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвище'ної небезпеки)
\

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відш кодування наслідків м ож ливої ш коди згідно додатку 1 до порядку та 
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
постанови кабінету м іністрів №  1788 від 16.08.2002 року зі зм інами N 75 від 11.02.2016 в 
редакції від 04.03.2016р. страхування не проводиться, так як Ф ізична особа -  підприємець 
Піддубний Д анило Ю рійович не є о б ’єктом підвищ еної небезпеки.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.04.2020р.
(датсі, проведення аудиту)

я,______________________ ______________ \________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника ю ридичної особи \

___________фізична особа -  підприємець П іддубний Данило \ Ю рійович.
або фізичної особи - підприємця) 

цією декларацією  підтвердж ую  відповідність м атеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, м еханізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки:_________________________________________________________________ \__________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки
- В антаж опідіймальні крани, а саме:_____________________________________________________\_________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, 1
• К ран автомобільний КТА-25, рік виготовлення 2005, країна виробник Україна. 

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

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

кількість робочих місць: 6, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм: 3________________
кількість робочих місць, у то м у  числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення/травм,



кількість будівель і споруд (приміщ ень): 2. м. Кривий Ріг. Ц ентрально-м іський р-н, вул Дю ма, 
буд.20; Ц ентрально-м іський р-н, вул Л озуватська. комплекс споруд 116а, літ. И -1 : виробничі
дільниці -  згідно договорів підряду.___________________________________________________________

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

Інші відомості: Ф ізична особа -  підприємець Піддубний Д анило Ю рійович, начальник 
дільниці Васю та Олег А натолійович, м айстер Сніжко Д митро Ю рійович - пройш ли навчання та 
перевірку знань норм ативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання м едичної допомоги потерпілим в 
разі нещ асного випадку, електробезпеки, пож еж ної безпеки - протокол ПЗ «ЦПОН» № 167/4.20- 
2020 від 11.03.2020р.:

-11ПАОП 0.00-1.15-07 «П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол 
ПЗ «ЦПОН» № 165/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-НІ1АОП 0.00-1.80-18 «П равила охорони праці під час експлуатації вантаж опідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПЗ «ЦПОН» № 168/4.20- 
2020 від 11.03.2020р.:

-на знання з питань пож еж ної безпеки (пожежно -  технічний м інімум), перевірені знання з 
питань пож еж ної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов 'язк ів  яких 
наїеж ить виконання або забезпечення заходів пож еж ної безпеки - протокол ПЗ «ЦПОН» 
№ 162/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А .3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. О хорона праці, 
промислова безпека у будівництві» - протокол ПЗ «ЦПОН» № 190/4.20-2020 від 11.03.2020р.: 

-НПАОП 0.00-1.81-18 «П равила охорони праці під час експлуатац ії обладнання, що працює 
під тиском» - п р о т о к о л  ПЗ «ЦП ОН » № 177/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-НПАОП 0.00-1.75-15 «П равила охорони праці під час вантажо - розвантаж увальних робіт» - 
протокол ПЗ «ЦП ОН » № 208/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-НПАОП 0.00-1,62-12»П равила охорони праці на автомобільному транспорті - протокол ПЗ 
«ЦПОН» № 209/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-НПАОП 0.00-1.76-15 «П равила безпеки систем газопостачання». НП А О П  0.00-5.11-85 
«Т ипової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» протокол 113 
«ЦПОН» № 170/4.20-2020 від 11.03.2020р;

-НПАОП 0.00-1.71-13 «П равила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
протокол ПЗ «ЦП ОН » № 168/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-НПАОП 40.1-1.21-98 «П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«П равила технічної експлуатації електроустановок спож ивачів» - протокол ГІЗ «ЦПОН» 
№ 168/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Піддубний Д.Ю . -V група з електробезпеки, до та понад 1000В. 
Васюта O.A. -IV група з електробезпеки, до та понад 1000В. Сніж ко Д .Ю .,- III група з 
електробезпеки, до 1000В).

Наказом №  4 від 02.04.2020р. призначено відповідальних осіб:
* майстра С ніж ко Д .Ю .. атестованого на знання норм ативно-правових і законодавчих 

актів з охорони праці та Н П АО П, призначено відповідальною  особою  за безпечне 
виконання робіт з оформленням  наряду -доп уску  відповідної форми:

• начальника дільниці Васю ту O.A., атестованого на знання атестованого в 
установленому порядку на знання ПБ та НП А О П  40.1-1.21-98 (V група з електробезпеки, 
до та понад 1000 В)., призначено відповідальною  особою:

- за видачу наряд-допусків на роботи підвищ еної небезпеки:
- за електрогосподарство та пожежну безпеку підприємства.
Наказом № 14 від 09.10.2020р. призначено відповідальних осіб, а саме:

начальника дільниці - Васю ту O.A., який має відповідну підготовку з питань ОП та 
НПАОП - за експлуатацію , технічний стан, своєчасність проведення відповідних оглядів, 
ремонтних робіт, маш ин, механізмів. ВПМ . обладнання, технологічних транспортних 
засобів, ведення докум ентації відповідних форм;



майстра Сніж ко Д. Ю ., який має відповідну підготовку з питань ОП та НП АО П - за 
безпечне виконання робіт, за безпечне переміщ ення вантаж ів за допомогою  
вантаж опідіймальних кранів, маш ин, механізмів п ідвищ еної небезпеки їх застосування у 
відповідності до експлуатаційної документації, облік, огляд і вибракування ЗВП і тари, 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

І [аказом по підприєм ству № 2 від 02.04.2020р. функції служби охорони праці -  покладено на 
ФОП Піддубного Д .Ю ., який має відповідну підготовку з питань ОП та НПАОП.

Наказом №1 від 01.04.2020р. по підприємству переглянуті, затвердж ені та введені в дію:
-П оложення про Систему управління охороною  праці;
-Положення про службу ОП;
-Положення про порядок проведення робіт підвищ еної небезпеки, які оф ормляю ться нарядом- 

допуском;
-Порядок проведення м едичних оглядів працівників певних;

наявністю служби охорони праці,
Наказом № 3 від 02.04.2020р. затвердж енні та введенні в дію  посадові інструкції 

відповідальних інженерно -  технічних працівників, в яких у встановленом у порядку відображені 
вимоги з питань охорони праці.

Безпечне виконання робітниками робіт підвищ еної небезпеки реглам ентується інструкціями з 
охорони праці по професіям  та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАО П 0.00-4.15- 
98 П оложення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердж еного наказом 
Д ерж наглядохоронпраці від 29.01.1998 №  9, які затверджені та введені в дію  наказом по 
Підприємству від 02.04.2020р. №  5, а саме: - №1 -при проведення робіт на висоті, верхолазних 
робіт. № 2 -при використанні 313 запобіж них поясів та страховальних канатів, № 5 при виконання 
в д іючих електроустановках напругою  понад 1000 В і в зонах д ії струму високої частоти; № 6 -  
при виконанні монтаж у, демонтаж у, налагодж енні, ремонті, технічном у обслуговуванні, 
реконструкції маш ин, м еханізм ів, устатковання напругою  понад 1000 В (технологічне 
електрообладнання); № 7 -  при виконанні робіт з монтажу, демонтаж у, налагодж енні, ремонті, 
технічному обслуговуванні, реконструкції вантаж опідіймальних кранів та маш ин; № 10 -  
пожежної небезпеки та використання протипож еж них засобів гасіння-вогнегасників; № 14 - при 
роботі із застосуванням  електричних, ручних маш ин та інструментів; № 17- для електромонтера: 
№ 19 -  для м аш иніста крану та інші. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони 
праці у відповідності до проф есії та  видів робіт, в тому числі при виконанні декларованих робіт 
та інші.

При прийомі на роботу робітники інформую ться під особистий підпис про ш кідливі та 
небезпечні умови праці та  проходять медичне обстеження. Д овідки працівників, які підлягаю ть 
попередньому м едичному огляду гіри прийомі на роботу (за ф ормою  додатку № 7 до п.2.16 
По рядку проведення м едичних оглядів працівників певних категорій) - видані спеціалізованими 
медичними закладом  ТО В «Сімейна клініка ПМ С», що підтвердж ую ть медичні довідки про 
проходження медичного огляду працівників від 2020 року. П рацівники П ідприємства, які зайняті 
на роботах з підвищ еною  небезпекою , відповідно до статті 5 «П рава на охорону праці- під час 
укладання трудового договору» Закону У країни «Про охорону праці» і Н аказу М іністерства 
охорони здоров'я У країни та Д ерж авного комітету У країни з нагляду за охороною  праці від 
23.09.1994 №  263/121 Про затвердж ення Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, 
періодично проходять психофізіологічну експертизу.

Ведеться внутріш ня документація по дотрим анню  вимог безпеки та охорони праці: Ж урнал 
реєстрації вступного інструктаж у з питань охорони праці; Ж урнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; Ж урнал реєстрації інструктажів з питань пож еж ної 
безпеки; Ж урнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещ асних випадків; Ж урнал протоколів 
перевірки знань; Ж урнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

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



перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено наказом №  6 
від 03.04.2020р., «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для 
перевірки знань з охорони праці.

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають 
відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:
О січенко М.Г. посвідчення № 4786 ЦППРК про підвищення кваліфікації машиніста крана автомобільного -  
5р.; посвідчення №10-4-1 про групу з елекгробезпеки III до 1000В; посвідчення № 10-4 про перевірку 
знань з питань охорони праці та відповідних ІІГІАОГ1.
Оскаленко 1.1. Свідоцтво ПЗ «ЦПОН» - машиніст автомобільного крану 5р № 680-19-01. посвідчення 
№680-19-01-1 на допуск до експлуатації та обслуговування крану автомобільного; Свідоцтво №264 
ЦППРК електромонтера 4 р.. посвідчення №04-3-1 про групу з електробезпеки IV до та понад 1000В; 
посвідчення № 04-3 про перевірку знань з питань охорони праці та  відповідних НПАОП;
Пілдубний Д.Ю . Свідоцтво ПЗ «ЦПОН» - машиніст автомобільного крану 5р № 680-19-02. посвідчення 
№ 680-19-02-2 про перевірку знань з питань охорони праці, відповідних НПАОП на допуск до 
експлуатації та обслуговування крану автомобільного;

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки та при експлуатації машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони 
праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил, в обсязі виконуваної ними роботи, 
в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства (протоколи від 
06.04.2020p № № 1/20 - 9/20 та від 09.10.2020р. № № 10/20-13/20 ).

Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці та  НПАОП персоналу затверджено 
наказом № 7 від 03.04.2020р.:

Голова комісії: Піддубний Д.Ю . -  ФОП. члени комісії: Васюта O.A. -  начальник дільниці. 
Сніжко Д .Ю ,- майстер.____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та 
наглядні посібники з експлуатаційного використання інструменту, яке використовується при 
виконанні заявлених робіт.

Вказаний у декларації вантаж опідіймальний кран КТА-25 експлуатується, відповідно до 
паспортної документації, у відповідності до П останови КМ У  № 687 від 26.05.2004р. пройш ов 
експертне обстеж ення та згідно вимог НПАОП 0.00-1.80-18 проведений позачерговий повний 
технічний огляд, за результатом  видано висновок експертизи № 0743.20 від 15.09.2020р.. 
наступне проведення ЧТО - 15.09.2021р.; наступне проведення ЕО .П П ТО  -  15.09.2023р., про що 
зроблено запис в паспорті - знаходиться у технічно-справном у стані, відповідає вимогам 
нормативних документів. М ож лива експлуатація крана з паспортними характеристиками. (ТОВ
«П ромТехД іагностика Д озвіл № 32.17.30 від 18.09.2017р.)._________________________________________

експлуатаційної документації,
Ф

У відповідності до Н П А О П  0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» працівники 
забезпечені спецодягом , спецвзуттям  та засобами індивідуального захисту відповідно до дію чих 
галузевих норм в повному обсязі, які маю ть відповідні захисні властивості. Впроваджене 
регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності 313, з 
вндачою актів, відповідно дію чих нормативно -  правових документів. Пояси запобіжні - 
свід о цтво про прийняття № № 000546. № 000559 від поясів лямкових комбінованих моделі ПП2- 
03-2-У та стропів з карабіном  до них. У країна (2 од.), виданого ТОВ «Безпека Комплект»., 
оглянуто комісією  підприєм ства та  допущ ено в експлуатацію , згідно акту № 3 від 09.10.2020р.; 
Наказом № 8 від 06.04.2020р. затвердж ена комісія з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, на відповідність вимогам нормативних документів.

засобів індивідуального захисту,



ФОП забезпечено нормативно-правовою документацію - (Закон України «Про охорону праці», - 
НГ1АОП 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 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2- 
2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві»
-НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», -НПАОП 0.00-6.03-93 
«11 ро порядок опрацювання і 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 «М інімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці», -НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском», -НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», -НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», -НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», -НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», -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 «Г1 равила 
пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які 
декларуються.

Реєстр діючих НПАОП затверджено наказом № 9 від 06.04.2020р.
В Фізичної особи -  підприємця Піддубного Данила Ю рійовича є в наявності куток Охорони 

праці, який поновлюється нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою 
лі і ературою. навчальними програмами інструктажів, необхідною для консультацій працівників з 
питань трудового законодавства та охорони праці.

М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
промислової безпеки, під час експлуатації маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної 
небезпеки, які декларую ть

норм ативно-пм вайої та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Д.Ю . П іддубний
^Тп&ЙШ .п'- (ініціали та прізвище)

2т ./рй
» - V-' •■л;'-" ■ Г  ■ Г \  •Декларація зареєстрована у журналі обліку суб єктів господарю вання у територіальном у 

органі Держіїраці 2 ( Х ^ О р .  №  __________________________

Примітки: 1, Ф ізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та 
на експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційнийзйомер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 
відповідному органу держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.” .
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