
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
« УКРСПЕНСЕРВІС»___________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50025, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул., Ньютона буд.34, офіс 61 

_____________________________ код згідно з ЄДРПОУ: 39275187_________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

____________________________ Степанов Євген Федорович(0676347206)_____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

_______________________БіерЬ0пп 1к@ашаіі. сот.____________________________________
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 України згідно договорів підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався_____

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 17.09.2020р._____

(дата проведення аудиту)
Я , Степанов Євген_____Федорович_______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
працівимогам 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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Вантажопідіймальні машини, а саме:_________________________________________________ І

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
таль важільна ТРТТТСЛ0Т3М. 2019р.в. країна виробник Україна; лебідка ручна МТМ-30- 
00/1.6Т- 2020р.в.країна виробник Чехія; талі електричні Балконар 02.5т; 3.2т країна виробник 
Болгарія 2019р.___________________________________________________________________________

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

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
робочих місць - 5, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм-5

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Офісне приміщення (договір оренди № 197А-06-17 на оренду нежилих приміщень від 16 

червня 2020р. з ПАТ «КРИВОРІЖИЛПІРУЛМАПІ») розташоване за адресою : 50024, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського б.61А,офіс 211.Виробничі 
об’єкти розташовані в місцях виконання робіт підвищеної небезпеки згідно договорів підряду 
та в цеху розташованому за адресою 50025, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,____________



вул. Окружна,б.12( Договір оренди №13 нежитлового приміщення від 01 листопада 2020 року з
ТОВ «АВК-ГАРАНТ»)____________________________________________________________________

будівель і споруд( приміщень),виробничих об’єктів(цехів,дільниць,структурних підрозділів)
Інші відомості:_____керівник та фахівці ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС» пройшли навчання та
перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку Директор Степанов Євген 
Федорович,інженер-механік з сервісу спецтехніки Соколов Юрій Олександрович, 
особа,уповноважена від трудового колективу зпитань охорони праці -  Гомон Ганна 
Сергіївна, пройшли навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання», 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області:
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяги з протоколів№418/4.20-2020 від
24.09.2020р.)_____________________________________________________________________________
П БЕЕС,П ТЕЕС,П П БУ  - (ІУ група з електробезпеки до і вище 1000 В (витяг з протоколів
№ 422/ 4.20-2020від 24.09.2020р; №457/4.20-2020 від 07.10.2020р.)_________________________
НПАОП 0.00-1.71-13- Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(витяг з протоколу№ 423/4.20-2020 від 24.09.2020р.)__________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 - Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з
протоколів № 420 /4.20-2020р. від 24.09.2020р.,)______________________________________
НПАОП 0.00-1.80-18-Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколів №424/4.20-2020
від24.09.2020р.)___________________________________________________________________
Пожежна безпека- (витяг з протоколу № 418 від 17.09.2020р.)____________________________
На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин та механізмів підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:
Наказом № 09/0П від 10.01.2020р.призначеноінженера-механіка з сервісу спецтехніки- 
Соколова Юрія Олександровича відповідальною особою за безпечне виконання робіт під час 
ремонту та монтажу спецтехніки та обладнання по підприємству в цілому та на об’єктах 
Замовника;
Наказом №1Р/ОП від 10.01.2020р.призначеноінженера-механіка з сервісу спецтехніки - 
Соколова Юрія Олександровича відповідальною особою за видачу наряд-допусків. 
Наказом №11/ОП від 15.01.2020р. призначено інженера-механіка з сервісу спецтехніки - 
Соколова Юрія Олександровича відповідальною особою за безпечне виконання робіт, що 
виконуються за допомогою механічних підіймачів, будівельних підйомників та під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання,
під час виконання вантажно -  розвантажувальних робіт.________________________________
Наказом №12 /ОП від 15.01.2020р. призначено інженера-механіка з сервісу спецтехніки - 
Соколова Юрія Олександровича відповідальною особою за безпечне виконання робіт на
висоті._____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

безпеки,
Наказом №02 /ОП від 05.04.2017року на підприємстві створено службу охорони праці. 
Функції служби охорони праці виконує директора, підприємства Степанов Євген 
Федорович,який має відповідну підготовку (ст.15 ЗУ «Про охорону праці»). Наказом №Р3/ОП 
від 10.04.2017року затверджено «Положення про службу охорони праці». На підприємстві 
наказом №15/ОПвід 08.10.2020р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці: 
голова комісії- директор Степанов Є.Ф., члени комісії:Соколов Ю.О.- інженера-механіка з 
сервісу спецтехніки, Гомон Г.С. табельник ,яка має відповідну підготовку. (ст.15 ЗУ «Про
охорону праці»,протокол зборів№1 від 22.04.2020р.)__________________________________
Для виконання заявлених робіт на підприємстві розроблена та функціонує «Система управління 
охороною здоров’я і безпекою праці» (затверджена і введена в дію наказом від 22.05.2017р.
№Р5/ОП)_______________________________________
Також на підприємстві розроблені та введені в дію:



- Положення про систему управління охороною праці (наказ№ 05/0П від 22.05.2017р.);________
- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою (наказ
про затвердження № 05/0П від 22.05.2017р.);_________________________________________
-Положення про пожежну безпеку на підприємстві (наказ про затвердження № 05/0П від 
22.05.2017р.);______________________________________________________________________
-Про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами 

індивідуального захисту (наказ про затвердження №07від 26.05.2017року.);______
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження № 03/0П
від 10.04.2017року)______________________________________________________________________
-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження № 03/0П
від 10.04.2017року)______________________________________________________________________
-Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ №32/ОП від
20.12.2019р._____________________________________________________________________________
Наказ №33/А від 20.12.2019 р. про проходження обов‘язкового медичного огляду при прийомі
на роботу та періодично._____________________________________________________________
Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу 
(за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій),видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. 
Наказом по підприємству №30 від 11.11.2019 р. переглянуті і затверджені посадові інструкції. 
Перелік інструкцій з охорони праці , в тому числі при виконанні декларуємих робіт (наказ 
№ 04/0П від 17.04.2017р.)

-інструкція № 1 - вступного інструктажу для працівників підприємства;
-інструкція № 2- первинного інструктажу з ОП для працівників підприємства;
-інструкція.№ 4- з охорони праці під час робіт з інструментами і пристроями;______________
-інструкція № 6 - про надання першої медичної допомоги;
-інструкція №7 - з охорони праці директора;
-інструкція №11 - з охорони праці для стропальника;__________________________________
-інструкція №12-з охорони праці під час виконання вантажно -  розвантажувальних робіт; 
-інструкція №13-з охорони праці про порядок огляду зйомнних вантажозахватних пристроїв; 
-інструкція №14- з охорони праці для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з
переміщення вантажів кранами;__________________________________________________________
-інструкція №15-з охорони праці для слюсаря чергового та з ремонту устаткування;
-інструкція №16-з охорони праці для електрозварника ;
-інструкція №17-з охорони праці для машиніста крану (кранівника з правом керування 
вантажопідіймальними механізмами з підлоги);
Перелік журналів з охорони праці, які затверджені і ведуться на підприємстві
(наказ № 15/ОП від 24.07.2017р.):________________________________________________

-«Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;_____________________
-«Журнал протоколів перевірки знань на групу з електробезпеки »;_________________________
-«Журнал протоколів перевірки знань з пожежної безпеки»;________________________________
-«Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві»;___________________________

- «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві»;_______________________
- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;_______________
- «Журнал видачі ЗІЗ»;____________________________________________________________________
- «Журнал періодичного огляду вантажозахоплювальних пристроїв і тари».___________________
На. підприємстві розроблені та впроваджуються в дію «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 2020р., затверджені 14.01.2020р._________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил______



поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, 
а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила 
інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці.

Працівники підприємства ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС» , які виконують заявлені роботи 
підвищеної небезпеки, мають професійну підготовку , здобуту в спеціалізованих навчальних 
закладах та на попередньому місці роботи.

Стропальник Мусенко К.М. пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» в 
м. Кривий ІРіг, Дніпропетровської обл., рішенням кваліфікаційної комісії присвоєно 
кваліфікацію стропальника 3-го розряду, посвідчення№775-18-14 від 20.07.2018р.(чергова 
перевірка знань 16.11.2020р.); - машиніст крана(кранівник) 2 розряду Раковець Є.В. пройшов 
навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» в м. Кривий Ріг,Дніпропетровської 
обл.,рішенням кваліфікаційної комісії присвоєно кваліфікацію машиніста крану
(кранівника) 2-го розряду (керування вантажопідіймальними механізмами з підлоги)_________
посвідчення №775-18-18від 20.07.2018 р). Працівники підприємства ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС», 
які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, навчені у встановленому порядку в 
навчальних центрах і згідно чинного законодавства проходять перевірку знань з питань 
охорони праці електро та пожежної безпеки та видам виконуваних робіт підвищеної 
небезпеки, надання першої до медичної допомоги потерпілим - комісією підприємства.
(Витяги з протоколів №№ 01/0П, 02/0П03-стр ОП від 16.11.2020р.)_______________________
Повторна перевірка знань з питань охорони праці у робітників проводиться щорічно комісією 
підприємства.____________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які 
використаються при проведенні декларуємих робіт підвищеної небезпеки,в тому 
числі:паспорти та інструкції з експлуатації на талі важільні ТРШС10Т3М, 2019р.в.країна 
виробник Україна; лебідки ручні МТМ-30-00/1,6Т- 2020р. країна виробник Чехія; таль 
електричний Балканар 3.2т,таль електричний Балканар 6,5т , країна виробник Болгарія . Все
обладнання пройшло випробування_в_ ДП "Криворізький науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації"), та введенно в експлуатацію згідно термінів
нормативних вимог ._____________________________________________________________________.
Підприємство має огороджувальне оснащення, інформаційні таблиці,3 комплекти 
переносних знаків вказівників,Усе обладнання та ЗІЗ використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно-справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних______ випробувань______ відповідно______ до______ вимог______законодавства.

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18, 
працівники ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту: костюм спеціальний,костюм зварника,черевики ,рукавиці,шолом 
захисний з підборідником (до зносу),окуляри захисні відкриті(до зносу), респіратори, взимку 
додатково: куртка утеплена(на 36міс.), чоботи (на 36 міс.),___________________________________

засоби індивідуального захисту

Підприємство забезпечене необхідною навчально - методичною літературою та наглядними 
посібниками, а саме: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» «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011рр. №1107); НПАОП 0.00-6.03-93 НПАОП 0.00
7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;



НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці .Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН 
А.3.2-2-2009ШПАОП 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 40.1-1.21-98«Правила безпечної експлуатації.електроустановокспоживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;НПАОН 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праціпід час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні». На підприємстві розроблено та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці. розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з 
охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих 
видань,зокрема «Довідника з охорони праці», а також в наявності експлуатаційна документація 
на обладнання та пристрої, які, використовуються при проведенні декларуємих робіт. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхіднінормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються 
за допомогою »Інтернету та друкованих видань. Матеріально -  технічна база відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки._______________________

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

Є.Ф.Степанов
(ініціали та прізвище)

« М) »грудня 202ир.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці / £  2020р. №

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, устаткування 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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