
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про р о б о т о д а в ц я :__________________________________________

(для ю р и д и ч н о ї  особи:

найм енування ю р ид ич но ї особи,

місцезнаходження,

код згідно з Є Д Р П О У ,

прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

номер  телефону, телефаксу, адреса  електронно ї пошти;

Фізична особа-підприємець ХРИСТИЧ ВІТАЛІЙ Ю РІЙ О ВИ Ч,__________
для ф ізи чн о ї  особи  —  п ідприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія  і номер паспорта,

ким і коли виданий

місце прож ивання, реєстраційний номер облікової картки платника

_______________ , e~ss.dp.ua@ gmail.com________
податків , номер  телефону, телефаксу , адреса  ел ек тро нн о ї пошти;

__________ згідно договорів підряду на території України__________
м ісце викон анн я  робіт  п ідви щ ен о ї небезпеки  та/або експлуатац ії  (застосування)

маш ин , механізмів , устатковання п ідвищ еної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,  строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

______Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 19.11.2020 р.______
(дата проведення аудиту)

Я , ___________________________________________________________________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю р и д и ч н о ї  особи

__________________ ХРИСТИЧ ВІТАЛІЙ Ю РІЙОВИЧ____________________________
або ф ізичної особи —  підприєм ця)

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:

(н ай м енуван ня  виду робіт  п ідвищ еної небезпеки

_______Вантажопідіймальні крани, а саме:__________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки,

Кран баштовий БІММА в Т -1 18, вантажопідйомністю 6 т, 1990 р.в., Італія;
- Кран баштовий 5М К -106/2-196. вантажопідйомністю 4 т. 1986 р.в., Німеччина;

Кран баштовий И ВН ЕШ І 60К, вантажопідйомністю 5 т. 1983 р.в.. Німеччина;
Кран баштовий РЕКА2ЕТТ 4010 5МР, вантажопідйомністю 4 т, 1995 р.в.. Німеччина. 

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

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

mailto:ss.dp.ua@gmail.com


Кількість робочих місць - 5. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць,

виникнення травм - 3.________________________________________________________________________
у том у  числі тих, на яких існує п ідвищений ризик  виникнення травм. 

Матеріально-технічна база ФОП Христнч В.Ю. складається з офісного та
виробничого приміщень,  обладнання,  транспортних засобів й інші матеріальні ц інност і .___

будівель і спор уд  (п ри м іщ ен ь),  виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурни х  підрозділів)

Інші відомості:
Підприємець Христич Віталій Юрійович пройшов навчання в ДІЇ 

«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знання Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування»,  «про об 'єкти підвищеної  
небезпеки», прийнятих відповіднов комісії Головного Управління Держпраці  у 
Дніпропетровській області (протокол №  75/1-17 від 30.11.201 7 р.).
Пройшов навчання в ДІЇ «ДНКК «Моноліт» та перевірку знання Правил охорони праці під 
час експлуатації  вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання НПАОП 0.00-1.80-18. в комісії Головного Управління Держпраці  у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №  713/1 від 06.06.2018 р.. посв. №94702).  
Пройшов навчання в ГОВ «УК Спектр» та перевірку знання за курсом: «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті ПГІА011 0.00-1.15-07» в комісії Головного 
Управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу №  113 від 
07.06.2018 р.. посвідчення №04050).
Пройшов чергову перевірку знання 11Ы . 1 ( . ПТЕЕС Правила пожежної  безпеки,  та 
підтвердив IV кваліфікаційну групу з електробезпеки до 1000В. в комісії  Головного 
Управління Держпраці  у Дніпропетровській області (виписка з протоколу ТОВ «УК 
Спектр» №  265 від 26.12.2017 р.).
Інженер з охорони праці Рубцов Олег Олексійович пройшов навчання в ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знання Закон 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»,  
«про об 'єкти підвищеної  небезпеки» та прийня тих відповідно до них нормативно-правових 
актів, в комісії Головного Управління Держпраці  у Дніпропетровській області (протокол № 
23-19 від 28.03.2019 р„ посв. №23-19-81).
Пройшов навчання в Д11 «ДНКК «Моноліт» та перевірку знання Правил охорони праці під 
час експлуатації  вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання ПГІАОГІ 0.00-1.80-18. в комісії Головного Управління Держпраці  у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №  713/1 від 06.06.2018 р.. посв. №94701).  
Пройшов чергову перевірку знання ГІБЕЕС. ПТЕЕС Правила пожежної  безпеки, та 
підтвердив IV кваліфікаційну групу з електробезпеки до 1000В. в комісії  Головного 
Управління Держпраці  у Дніпропетровській області (виписка з протоколу ТОВ «У1\ 
Спектр» №  265 ві^.;26.12.2017 р.. запис. №59).
Пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку- знання за курсом: «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті ГІПАОП 0.00-1.15-07» в комісії Головного 
Управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу №  210 від 
26.10.2017 р.. посвідчення №07492).
Начальник дільниці Матвієнко Артем Богданович пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» 
та перевірку знання Закон України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування», «про об 'єкти підвищеної  небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, в комісії Головного Управління Держпраці  у 
Дніпропетровській області (протокол №242 від 29.1 1.2017 р.. посв. №05621).
Пройшов навчання в ДІЇ «ДГІКК «Моноліт» та перевірку знання Правил охорони праці під 
час експлуатації  вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання ГІПАОП 0.00-1.80-18. в комісії Головного Управління Держпраці  у 
Дніпропетровській області (витяі з протоколу №  713/1 від 06.06.2018 р.. посв. №94702).  
Пройшов чергову перевірку знання ГІБЕЕС. ПТЕЕС Правила пожежної  безпеки, m



з
підтвердив IV кваліфікаційну групу з електробезпеки до 1000В, в комісії Головного 
Управління Держпраці  v Дніпропетровській області (виписка з протоколу ТОВ «УК 
Спектр» №  265 від 26.12.2017 р.. запис. №60).
Пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знання за курсом: «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті ППАОГ1 0.00-1.15-07» в комісії Головною 
Управління Держпраці v Дніпропетровській області (виписка з протоколу №  078 від
25,04.2019 р., посвідчення №02772).________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотриманням  вимог законодавства 

У ФОП ХРИСТИЧ В.Ю. функціонує система управління охороною праці (СУОГ1). 
Функціонування СУОП забезпечується керівником та реалізується комплексом 
організаційних заходів.

Наказом № 1-О П від 04.04.2019 року створено службу охорони праці. Обов'язки 
спеціаліста служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Рубцова О.О. за 
сумісництвом.

У відповідності до вимог Закон\  України «Про охорону праці» наказом №  3-ОГІ 
від 04.04.2019 року затверджене та введене у дію «Положення про службу охорони праці». 

Служба охорони праці на підприємстві складається з інженера служби охорони праці 
Рубцов О.О., на якого, посадовою інструкцією затвердженою наказом по підприємству № 

3-ОГІ від 04.04.19р. покладаються обов’язки з організації та контролю виконання правових, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально- 
профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій v процесі трудової діяльносі і.
На підприємстві затверджені та введені в дію наказ №3-ОІІ  від 04.04.2020 р . ):
Положення про систему управління охороною праці:
Положення про службу охорони праці:
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці: 
Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці.
Наказом №2-ОП від 04,04.2020 р. створено постійно діючу атестаційну комісію з питань 
охорони праці у складі:
Голова комісії: Христич В.Ю.:
Члени комісії: Матвієнко А.Б. (начальник дільниці); Рубцов О.О. (інженер з ОН):
До складу комісії запрошуються безпосередні керівники роботами та уповноважені 
трудового колективу з питань 011. викладачі та інші.
Наказом №18-011 від 04.04.2019 р.
створено комісію з приймання в експлуатацію спецодягу, спецвзуггя і 313 у складі:
Голова комісії: Христич В.Ю.;
Члени комісії: Матвієнко А.Б. (начальник дільниці): Рубцов О.О. (інженер з ОП):
Накази про призначення відповідальних осіб:
1 Іаказом №5-011 від 04.04.2019 р. призначено відповідальними особами:
за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів, зйомних вантажо захватних

пристосувань підприємець Христич В.Ю.:
за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, зйомними вантажо 
захватними пристроями начальника дільниці Матвієнка А.Б.
Наказом №7-011 від 04.04.2019 р,
призначено відповідальною особою за електрогосподарство підприємства начальника 
дільниці Матвієнко А.Б.. IV група з електробезпеки (до 1000В).
Наказом №7 1-011 від 03.12.2019 р.
призначено відповідальним виконавцем за безпечне проведення робіт, пожежну безпеку. 
виробничу санітарію по гіідпрік мству начальника дільниці Матвієнко А.Б..
Наказом №19-011 від 04.04.2019 р.
Затверджено перелік питань з вступного та первинного інструктажів з охорони праці.
Наказом №09-011 від 04.04.2020 р.
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Затверджено перелік професій і посад, які підлягають обов 'язковому медичному огляду. 
Наказом № Ю -О П -Д  від 30.09.2020 р.
Закріплені за баштовими кранами SIMMA GT-118. зав.№ 350138 .Peiner SMK-106/2-196.  
зав.№ S M K - 106/2-196. L1BHERR 60К. зав.№162282218. PEK AZETT 4010 S M F - 
зав.№350138. стропальників Галенко А.О.. Дядюра Д.Ю.
Наказом № 1 1-ОГІ-Д від 30.09.2020 р.
Закріплені за баштовими кранами SIMMA ü  1 -118. зав.№ 350138 .Peiner SMK-106/2-196.  
зав.№ SMK-106/2-196. L1BHERR 60К. зав.№ 162282218. PEKAZETT 4010 SMF. 
зав.№350138.  машиністів крану: Земелько Т.А.; Мерзлякова С.В.. Мінського В.О.

Для експлуатації  заявленою устатковання робітники підприємства мають 
відповідну кваліфікацію,  пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в
об'ємі  виконуваних робіт.____________________________________________________________________

з питань охорони  праці та промислово ї безпеки; наявністю  служ би  охорони  праці,

На підприємстві  затверджені  та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ №3- 
011 від 04.04.2020 p.). Загальна кількість інструкцій з ОН на підприємстві  21. Зокрема: 
Інструкція №1 з пожежпої  безпеки для всіх працівників підприємства:
Інструкція №2 з охорони-праці вступною інструктажу:
Інструкція №3 про надання першої медичної  допомоги постраждалим при настанні 
нещасного випадку;
Інструкція № 6 з охорони праці з експлуатації  вантажопідіймальних машин (кранів 
баштових,  кранів баштових керуємих з підлоги):
Інструкція №8 з охорони праці для працівників підприємства від' їзжаючих в службові 
відрядження;
Інструкція № 9 з охорони праці під час виконання робіт па висоті:
Інструкція № 10 з охорони праці  для працівників з ІІ-ю кваліфікаційною групою з 
електробезпеки»
Інструкція №12 з охорони праці стропальника;
Інструкція №15 для інженерно - технічних працівників які здійснюють нагляд за 
утриманням і безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів;
Інструкція №16 для осіб, що відповідають за безпечне виконання робіт 
в а н та жо п і д і й м ал ь н и м и к ранами:
І ііструкція №17 для осіб, що відповідають за утримання, вантажопідіймальних машин
(кранів) в справному стані;.та ін._____________ _________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

У ФОП ХРИСТИЧ В.Ю. ведеться внутрішня документація з охорони праці: журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві:  журнал обліку видачі інструкцій з 
охорони праці; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: журнал періодичного
огляду знімних ваутажозахоплювальних пристроїв і тари; журнал_________________обліку
ван тажопідйомних механізмів: журнал інструктажів з питань пожежної  безпеки: журнал 
видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту; журнал обліку і зберігання 
засобів захисту; вахтовий жу рнал машиніста ваитажонідіймального крана.

Працівники ФОН ХР ИСГНЧ В.Ю. забезпечені спецодягом,  спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, у відповідності з вимогами, передбаченими галузевими 
нормами (ст.8 Закону України Про охорону праці) та забезпечують захист від можливих 
негативних впливів природного характеру, погодппх умов. Видача засобів захисту 
фіксується у картках обліку

Фонд нормативних документ ів та технічної  документаці ї на підприємстві забезпечує 
інформаційну підтримку організації  безпечної експлуатації  устаткування підвищеної 
небезпеки у п о в н о м у  обсязі, при необхідності фонд поповнюється та актуалізується у 
ліцензованих чи офіційних видавництвах.

експлуатац ійної документації ,  засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та
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Баштові крани 8ІММА ОТ-118.  зав.№350138.Реіпег 8МК-106/2-196. зав.№ ЯМК- 
106/2-196. П В Н Е ІЦ І  60К.  зав.№16228221 8. РККА2НТТ 4010 вМН. зав.№350138. проходиіь 
своєчасне технічне обслуг овування, поточні ремонт и згідно розроблених графіків, 
своєчасні технічні огляди, експертні обстеження (технічне діагностування),  про що 
зроблені відмітки у паспортах устатковання.

Робітники підприємства забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями.
матеріально-техн ічної бази

Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я  України від 21.05.2007 р . 
№246:

при прийомі на роботу всі працівники,  зайняті на роботах підвищеної  
небезпеки, пройшли попередній медогляд.

особи, що мають протипоказання за станом здоров'я, не допускаються до
виконання робіт підвищеної  небезпеки._________________________________________  _____

навчально-м етодичного  забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі  обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці  ^  20

Примітки: 1. Ф ізична особа  - п ідприєм ець  своїм підписом надає згоду на обробку  персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог  П орядку видачі дозволів  на виконання робіт п ідвищ ено ї небезпеки та на 
експлуатац ію  (застосування) машин, механізмів , устатковання п ідви щ ен ої небезпеки.

2. Реєстраційний номер обл іково ї картки платника податків  не зазначається  ф ізичними  особам и, які через 
свої релігійні переконання в ідмовляю ться  від його прийняття та повідомили про це в ідповідному органу 
держ ав н о ї  п одатково ї служ би і маю ть відмітку в паспорті.

Ф

; < олоене управління Держпраці 
І у Дніпропетровській області
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