
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СТРОЙ ЮА»_____________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50026, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Ангарська, буд. ЗА код згідно з____________

ЄДРПОУ 38888898_________________________________________________________________________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

______Директор Щука Олександр Юрійович (067 638 43 86)_____________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

___________ e-mail: stroyua@i.ua____________________________________________________________
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;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області_________
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 п.14 ст. 7 Закону України 
«Про страхування» та згідно 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, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не________________

(найменування страхової компанії, 
проводиться, так як ТОВ «СТРОЙ ЮА» не має об’єктів підвищеної небезпеки_____________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  21.09.2020_________
(дата проведення аудиту)

Я,_________________ Щука Олександр Юрійович______________________________________
(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, устатковання 
підвищеної небезпеки:____________________________________________________________________

(найменування виду робіт

Технологічні транспортні засоби:__________________________________________________

Екскаватор гусеничний CATERPILLAR 349D2L 2019р.в. Китай, державний номерний знак
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

-  Т09719АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ007776 від 20.02.2020р. видане Головним________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка(за наявності),

управлінням Держпраці у Дніпропетровській області.______________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

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

Кількість робочих місць - 6, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -2,__________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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Офісне та виробниче приміщення, а також стоянка ТТЗ знаходяться за адресою:______
50095, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Ангарська 3А (договір аренди офісного 
та виробничого приміщень №3/01/16 від 03.01.2016)________________________________

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

Інші відомості: Директор - Щука Олександр Юрійович, головний інженер Пилипейко 
Олександр Миколаєвич, інженер з охорони праці Істомін Сергій Юрійович, пройшли 
навчання в ТОВ Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії
Головного. управління Держпраці у Дніпропетровській області:______________________________

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу №1062-18-18 від
28.09.2018р.);______________________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює
під тиском» (витяг з протоколу №5/147 від 30.05.2019р.);____________________________________

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
(витяг з протоколу №3/119 від 27.09.2019р.);________________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з
протоколу № 14.8-18 від 16.08.2019р.);______________________________________________________

НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних________
копалин відкритим способом» (витяг з протоколу №6/13 від 06.06.2018р.);____________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу №19-30 від 18.02.2019р.).
Наказом №15 від 10.01.2020р. головного механіка Сердюка Олександра Івановича 

призначено відповідальною особою за безпечну експлуатацію транспортних засобів, 
організацію своєчасного огляду та справний технічний стан, який пройшов навчання в ТОВ 
Навчально-курсовий центр «Моноліт»: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної*) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(витяг з протоколу №9/22 від 06.09.2017р.); НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» (витяг з протоколу №2/128 від 26.02.2019р.); НПАОП 0.00-40.1
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол від 9/7 від 
06.09.2017р. IV з електробезпеки до 1000В); «Правила пожежної безпеки України» (протокол 
№127 від 27.08.2018р.) перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області_________________________________________________________________

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

Наказом №2 від 17.02.2014р. створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці 
покладені на інженера з охорони праці Істоміна Сергія Юрійовича (наказ №1 від 
17.02.2014р.). На підприємстві наказом №14 від 10.01.2020р. створена комісія з перевірки 
знань питань охорони праці: Голова комісії директор Щука О.Ю., члени комісії: Піліпейко 
О.М., Істомін С.Ю.

Також на підприємстві розроблені:________________________________________________
Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про затвердження № 2

від 17.02.2014р.);__________________________________________________________________
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження №2 від 17.02.2014р.); 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

(наказ про затвердження №4 від 17.02.2014р.);________________________________
Положення про порядок виконання робіт із підвищеної небезпекою (наказ про

затвердження №8 від 17.02.2014р.);_______________________________________________
Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження №5 від

17.02.2014р.);___________________________________________________________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження №7 від

17.02.2014р.);_________________________________________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження №12 

від 17.02.2014р.);
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Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №18 від
10.01.2020р.), в тому числі: ОТ№9 -  інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора 
гусеничного одноківшового; ВР№2 -  інструкція з охорони праці під час виконання робіт на
висоті;____________________________________________________________________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:______________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці на робочому місті; журнал протоколів засідань комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці; журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.___________

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

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:__________
Бурий Д.Г. пройшов навчання в центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 

м. Кривий Ріг за професією машиніст екскаватора 4го розряду, допущений до експлуатації
екскаваторів, протокол №19, посвідчення №000571 від 01.07.2010 року._________________

Працівники підприємства пройшли навчання за професією, а також пройшли навчання та 
перевірку знань в комісією підприємства згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП
0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті» (протоколи з навчання та перевірки знань комісією по підприємству №16 від 
14.01.2020р., №17 від 15.01.2020р., №18 від 15.01.2020р.). Працівники підприємства раз на рік 
проходять періодичний медичний огляд в Криворізький міський лікарні №11. Працівники 
своєчасно проходять попереднє психофізіологічне обстеження.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт, керівництво 
з експлуатації, інструкції з користування на технологічний транспортний засіб, що 
декларується). Раз на рік проводиться державний технічний огляд спеціалістами ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» (акт технічного огляду від 05.11.2019року, акт технічного огляду від 
16.12.2019 року).___________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту з 
урахуванням вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (каски, 
сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше). На кожного працівника заведена особиста 
картка видачі ЗІЗ. Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту.___________________________________________________________

засобів індивідуального захисту.

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці 
під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», НПАОП 45.2-7.02-12 
Система стандартів безпеки праці «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 
Основні положення» (ДБН), НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт» та інші._________________________________________________________

На підприємстві укладено договір на 2020 рік на ремонт і технічне обслуговування
технологічних транспортних засобів з ТОВ «Автоспецтехніка CAT UA»._________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям із перевірки знань з 
питань охорони праці. Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони 
праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.___________
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Законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці та промислової 
безпеки регулярно оновлюються за допомогою Інтернсту та друкованих видань. 

В ТОВ «СТРОЙ ЮА» є куточок охорони праці, оснащений основною документацією з 
охорони праці. 

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

журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці S jf  fs? 2CL^p. № <£*9,

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.".

(ініціали та прізвище)
О.Ю. Щука


