
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОНКОРД ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА», Україна, 49040. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, будинок 49 Б; ЄДРПОУ 41095392,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

ЄРКО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ, +380567870710, 41095392@ukr.net
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та по Ьатькові. серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті

ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності______
(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 

не проводиться , так як Товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки._________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

_______________________________________ 16 листопада 2020 р._______________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, ЄРКО ЄВГЕНІЙ Ю РІЙОВИЧ ___________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо

гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро

біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко

вання підвищеної небезпеки:

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 

комунікацій;____________________ _____________ __________ ____________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби: екскаватор гусеничний УОЬУО ЕС55ВРЯО. 2017 р.в.. Пів

денна Корея. ідент.№УСЕЕС55ВН00039184. двигун №32390. державний номерний знак 

Т09113АЕ. серія і номер свідоцтва АЕ007078 від 25.04.2019р. виданий Головним управлінням 

Держпраці у Дніпропетровській області;
----------------------------------- іа/аии машин, механишвгуїлаїкивання шдвищениі неиезпеки,

екскаватор 30-5015, 1979 р.в., СРСР; державний номерний знак Т40063С, серія і номер свідоц-

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

тва ЗС0731 виданий ТУ Держиаглядохоронпраці у Запорізькій області 29.12.2005р.;

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

На підприємстві працюють 43 особи, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм - 9 осіб.__________________________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення за адресою: м. Дніпро. ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, будинок 49 Б.______________

(договір оренди приміщення № 01092020/0 від 01.09.2020 р. з ТОВ «КОСМІЧНА»)
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Накази з охорони праці:

наказ №05-оп від 11.11.2020р. «Про перегляд, затвердження та введення в дію положення про
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службу охорони праці, положення про систему управління охороною праці, положення 

про порядок організації навчання і перевірки знань з охорони праці, положення про роботу 

уповноважених трудового колективу»;

наказ №06-оп від 11.11,2020р. «Про призначення комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці»;

наказ №07-оп від 11.11.2020р. «Про створення служби охорони праці на підприємстві»; 

наказ №08-оп від 11.11.2020р. «Про забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами 

індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами»;

наказ №09-оп від 11.11.2020р. «Про обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій»; 

наказ №10-оп від 11.11.2020р. «Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки»; 

наказ №11-оп від 12.11.2020р. «Про призначення відповідального за випробування, 

забезпечення, збереження і справність засобів індивідуального захисту»; 

наказ №12-оп від 12.11.2020р. «Про розробку та затвердження посадових інструкцій та інстру

кцій з охорони праці» (додаток №1);

наказ №13-оп від 12.11.2020р. «Про призначення відповідального за збереження та утримання 

в справному стані електроінструменту»;

наказ №14-оп від 12.11.2020р. «Про призначення відповідальних осіб за виконання робіт під

вищеної небезпеки»;

наказ №15-оп від 13.11.2020р. «Про створення комісії з приймання і перевірки 313. що надхо

дить на підприємство»;

наказ №16-оп від 13.11.2020р. «Про надання права видачі наряд-допуску»; 

наказ №18-оп від 13.11.2020р. відповідальним за безпечну експлуатацію технологічних транс

портних засобів з правом видачі наряд-допусків призначений технічний директор Мостовець

кий Д.Д.

Генеральний директор Єрко Є.Ю.. директор комерційний Вишневецький П.О.. технічний ди

ректор Мостовецький Д.Д. пройшли навчання в ТОВ "УКК ПРОФІ ЛАЙН" та перевірку знань в 

комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства 

України про охорону праці, основні положення Закону України «Про охорону праці», «загаль

нообов'язкове державне соціальне страхування» та взаємозв'язок з іншими Законами України. 

Законодавство України про працю. Витяг з протоколу №369 від 29.10.2020 p.;

Генеральний директор Єрко Є.Ю.. директор комерційний Вишневецький П.О., пройшли на-- 

вчання в ТОВ "УЧБОВИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ "ПРЕСТИЖ" та перевірку знань в комі

сії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.83-18 «Прави

ла охорони праці під час експлуатації навантажувачів». Витяг з протоколу №20-118/4 від 

12.11.2020 р.

Технічний директор Мостовецький Д.Д. пройшов навчання в ТОВ "УКК ПРОФІ ЛАЙН" та 

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 

НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів». Витяг з 

протоколу №347 від 15.10.2020 р.

Технічний директор Мостовецький Д.Д. пройшов навчання в ТОВ "УКК ПРОФІ ЛАЙН" та 

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під вантажно-розвантажувальних робіт». Витяг з 

протоколу №391/1 від 13.11.2020 р.

Генеральний директор Єрко Є.Ю.. директор комерційний Вишневецький П.О.. пройшли на

вчання в ТОВ "УЧБОВИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ "ПРЕСТИЖ" та перевірку знань в комі

сії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Прави- 

ла охорони праці під вантажно-розвантажувальних робіт». Витяг з протоколу №20-118/3 від 

12.11.2020 р.

Генеральний директор Єрко Є.Ю., директор комерційний Вишневецький П.О.. технічний ди

ректор Мостовецький Д.Д. пройшли навчання в ТОВ "УКК ПРОФІ ЛАЙН" та перевірку знань в 

комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1 .SO

IS «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу №377 від 04.11.2020 p.;

Генеральний директор Єрко Є.Ю., директор комерційний Вишневецький П.О., технічний ди

ректор Мостовецький Д.Д. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбі

нат» та перевірку знань згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека у буді-. 

вництві» (НПАОП 45.2-7.02-12). Витяг з протоколу №3280 від 04.12.2020 p.;



Генеральний директор Єрко Є.Ю.. директор комерційний Вишневецький П.О., пройшли нав

чання в ТОВ "УЧБОВИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ "ПРЕСТИЖ" та перевірку знань в комі

сії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Прави- 

ла безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації еле

ктроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки», присвоєна IV група з електробезпе

ки до 1000 В. Витяг з протоколу №20-114/3 від 11.11.2020 р.

Технічний директор Мостовецький Д.Д. пройшов навчання в ТОВ "УКК ПРОФІ ЛАЙН" та 

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Прави

ла технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки», присво

єна IV група з електробезпеки до 1000 В. Витяг з протоколу №382 від 06.11.2020 р.;__________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» створе

на служба охорони праці. Наказом №19-оп від 16.11.2020р. функції служби охорони праці на 

підприємстві покладаються на генерального директора Єрко Є.Ю.
наявністю служби охорони праці,

Машиніст екскаватора, тракторист Ковальчук В.К. - має посвідчення машиніста-тракториста 

АК№143632 видане ІДТН у Запорізькій обл., 1997р.;

Машиніст екскаватора, тракторист Козирєв О.В. - має посвідчення машиніста-тракториста 

АБ№254047 видане ІДТН у Запорізькій обл., 2010р.;

Машиніст екскаватора, тракторист Ковальчук В.К. та Козирєв О.В. пройшли навчання і пере

вірку знань в комісії підприємства з загального курсу охорони праці, згідно виробничих інстру

кцій з охорони праці в межах їх повноважень. НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під 

час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час екс

плуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12), 

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під вантажно-розвантажувальних робіт», «Пра

вила пожежної безпеки в Україні». Протокол №1-ОП від 13.11.2020р.

Машиніст екскаватора, тракторист Ковальчук В.К. та Козирєв О.В. пройшли навчання і пере

вірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуата- . 

ції електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок спожи

вачів», «Правила пожежної безпеки України». Протокол № 2-ОП від 13.11.2020р.

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», 

наказом №05-оп від 11.11.2020р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.

- Положення про систему управління охороною праці підприємства.

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань о х о р о н и  праці.

- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Система управління охороною праці (СУОШ  на підприємстві регламентується наказами, 

положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Журнал протоколів перевірки знань.

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.

- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

Наказом №12-оп від 12.11.2020р. затверджені та введені в дію посадові інструкції. Нака

зом №10-оп від 11.11.2020р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які ви

конуються на підприємстві. Наказом №12-оп від 12.11.2020р. затверджені та введені в дію

інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

Інструкція з охорони праці машиніста екскаватора.

Інструкція з охорони праці тракториста.

Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації технологічних транспортних засобів.



Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки.

Інструкція з охорони праці для працівників, які приймаються на роботу на підприємство.

Інструкція з охорони праці з електробезпеки персоналу.

Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації засобів індивідуального захисту.

Інструкція з пожежної безпеки при проведенні робіт на об'єктах.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що вико

ристовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо).
експлуатаційної документації.

Для виконання земляних робіт на підприємстві є в наявності технологічний транспорт:

- екскаватор гусеничний VOLVO EC55BPRO. 2017 р.в.. Південна Корея;

- екскаватор 30-5015, 1979 р.в., СРСР;

- екскаватор-навантажувач JCB ЗСХ SITEMASTER. 2015 р.в., Англія;

- трактор колісний К-701, 1989 р.в., СРСР;

У відповідності до НІ1АОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», та наказу 

№08-оп від 11.11.2020р.. працівники ТОВ «КОНКОРД ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» забезпечені 

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (каски захисні, сигнальні 

жилети, комбінезони бавовняні, куртки бавовняні, штани брезентові, черевики шкіряні, рукави

ці та ін.), що використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та 

проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відпові

дно до вимог законодавства._________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 

охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 

складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 

поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив

но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра

ці», Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 

підвищеною небезпекою, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустано

вок споживачів, НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажу

вачів», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під вантажно-розвантажувальних робіт», 

НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні праців

никами засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове по

ложення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.09-07 «Типо

ве положення про комісію з питань охорони праці підприємства», НПАОП 0.00-4.15-98 «Поло

ження про розробку інструкцій з охорони праці», ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промис- 

лова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 

праці під час роботи з інструментом і пристроями», НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацюван

ня та затвердження, роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємст

ві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони пра- 

ці працівників») та інші нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Згілно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ «КОНКОРД 

ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» проходять медичний огляд. Наказом №09-оп від 11.11.2020р. інже

нерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки 

не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час 

прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

При прийомі працівників на роботу у ГОВ «КОНКОРД ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» прово

диться під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу 

шкідливих виробничих факторів.

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці 

та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів, відповідальність поклада- 

ється на керівника робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони



праці та промислової безпеки. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною

літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, 

що регулярно оновлюються за допомогою мережі інтернет та друкованих видань._______________

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному

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 відповід

ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



JO ./P S7  - O ÿ é £ f ß -


