
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Міськавтопарк» 
Дніпропетровської міської ради___________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49044.м.Дніпро.вул.Січових стрільців 18, 2 поверх , ЄДРПОУ 23357437,_______________
директор Омельченко Дмитро Анатольович +38067 568 85 58_________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
________________________kpautopark@gmail.com___________________________________

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;
_________________ м. Дніпро____________________________

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 не
укладався_______________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 17.01.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я, Омельченко Дмитро Анатольович__________________________________________
(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 підвищеної небезпеки 
_________________Вантажопідіймальні крани_______________________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
_____________Кран-маніпулятор Fassi F170.AT13____________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
__________ заводський номер 1602-2113, 2020р.,Україна_____________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць 6, у тому числі тих, на яких існує підвищений______

ризик вивинекнення травм 2_______________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення вул. Січових стрільців 18, 2поверх_______________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:kpautopark@gmail.com


Інші відомості Директор Омельченко Дмитро Анатолійович, пройшов перевірку
знань Законодавства про охорону праці, електро - та пожежної безпеки, та вимог «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідального обладнання»НПАОП 0.00-1.80-18 в комісії створеній на підставі наказу 
№68 від 21.03.2018р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг 
з протоколів №47 від 18 січня 2019р. та №174 від18лютого2019р. видані ТОВ УК 
«Дніпробуд»).ЗаконівУкраіни «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне 
страхування», «Про об'єкти підвищенної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів в комісії створеной на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровскій області (протокол №10/4.2/2019 від 
21 січня 2019 року виданий головним управлінням Держпраці у Дніпропетровскій 
області).

Начальник відділу забезпечення діяльності на спеціальному майданчику для зберігання 
тимчасово затриманих транспортних засобів Дяченко Сергій Георгійович пройшов 
перевірку знань Законодавства про охорону праці, електро - та пожежної безпеки, та 
вимог «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідального обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в комісії 
створеній на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколів №47 від 18 січня 2019р. та №174 
від18лютого2019р. видані ТОВ УК «Дніпробуд»), «Правил охорони праці при виконанні 
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в коміссії створеной на підставі наказу №58 від 
04.03.2019р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №349 від 27 березня 2019р. виданий ТОВ УК «Дніпробуд»),Законів Украіни 
«Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне страхування», «Про об'єкти 
підвищенної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в 
комісії створеной на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровскій області (протокол №11 від 21 січня 2019 року виданий КП 
«НКК» Дніпропетровської обласної ради).

Заступник начальника відділу забезпечення діяльності на спеціальному майданчику для 
зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів Іванов Денис Геннадійович 
пройшов перевірку знань Законодавства про охорону праці, електро- та пожежної 
безпеки, та вимог «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідального обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в 
комісії створеній на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №28 від 14 січня 2019р. 
виданий ТОВ УК «Дніпробуд»), «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07 в коміссії створеной на підставі наказу №58 від 04.03.2019р. 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №349 
від 27 березня 2019р. виданий ТОВ УК «Дніпробуд»),Законів Украіни «Про охорону 
праці», «Про загальнообов'язкове державне страхування», «Про об'єкти підвищенної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно -правових актів в комісії 
створеной на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровскій області (протокол №11 від 21 січня 2019 року виданий КП «НКК» 
Дніпропетровської обласної ради).

Інженер з охорони праці Шерстюк Микола Володимирович пройшов перевірку знань 
Законодавства про охорону праці, електро- та пожежної безпеки, та вимог «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідального обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в комісії створеній на підставі наказу
№186 від 06.09.2019р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області



(витяг з протоколів №18 від 10 січня 2020р. та №173 від17лютого2020р. виданий ТОВ УК 
«Дніпробуд»).ЗаконівУкраіни «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне 
страхування», «Про об'єкти підвищенної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів в комісії створеной на підставі наказу №186 від 06.09.2019р. 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровскій області (протокол №85 від 27 січня 
2019 року виданий ТОВ УК «Дніпробуд»).__________________________________________

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

На підприемстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці»,затверджено в 
діЮ;

-Положення про службу охорони праці (наказ №29 від 14.02.2019р.)

-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці 
(наказ№18 від 31.01.2019р.)

-Положення про систему управління охороною праці (СУОП) (наказ№18від 31.01.2019р.).

Наказом №20 від 01.02.2019р створено служба охорони праці.Наказом №154 від 
03.12.2019р. Інженером з охорони праці призначено Шерстюка М.В.

наявністю служби охорони праці,

Наказом №153 від 03.12.2019р. сторена постійно діюча комісія по перевірці знань 
працівників підрозділу з питань охорони праці у складі;
Голова комісії-директор Омельченко Д.А.

Члени комісії:

-начальник відділу-Дяченко С.Г.

-інженер з охорони праці-Шерстюк М.В.

-член профспілкового комітету(за узгодженням).

Перевірка знань працівників здійснюеться після проведення спеціального навчання. 
Чергова перевірка знань працівників підрозділу здійснюеться відповідно затвердженого 
графіку.

Відповідно вимогам НПАОП 0.00 -4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці» розроблені інструкції з охорони праці по професіям та затверджені наказом 
№32/1від 22.11.2018р., інструкція з охорони праці №2 для водія автомобіля з краном -  
маніпулятором, інструкція з охорони праці №3 для водія вантажного автомобіля, інструкція 
з охорони праці №6 при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт, інструкція з 
охорони праці №10 при виконанні робіт на висоті, інструкція з охорони праці №14 
машиніста крана автомобільного.___________________________________________________

На підприемстві ведеться внутрішня документація з охорони праці:

1.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

2.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті 

3 .Журнал регєстрації інструкцій з охорони праці на підприемстві

4.Журнал видачі інструкцій з охорони праці на підприемстві

5.Журнал періодичного огляду змінних вантажозахоплювальних пристроїв і тари



б^ахтовий журнал машиніста крану

Наказом №42 від 17■02■2020р■організовано нагляд за утриманням у справномустані та 
безпечною експлуатацією вантажнопідіймальних кранів та машин, змінних 
вантажозахоплювальних пристроїв, призначено відповідальних осіб, а саме:

Начальника відділу забезпечення діяльності на спеціальному майданчику для зберігання 
тимчасово затриманих транспортних засобів Дяченко С Г з а  здійсненням нагляду за 
утриманням та безпечною експлуатацію обладнання (вантажопідіймальних кранів,машин 
вантажопідіймальних пристроїв!

Заступника начальника відділу забезпечення діяльності на спеціальному майданчику для 
зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів Іванова ДГ^ за утримання в 
справному стані обладнання (вантажопідіймальних кранів,машин вантажопідіймальних 
пристроїв), та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, змінними 
вантажозахоплювальними пристроями

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію машиніста крана автомобільного 
та проходят навчання на курсах TQB УК «Дніпробуд»- Перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно НПЛОП 021 -98..00-4.12-05 « Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
робітники підприємства , які задіяні при виконанні робіт пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці НПЛОП 0^00-1.80-18 «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідального 
обладнання», НПAOП 0^00-1.71-13 « Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями», НПAOП 40Л-1.21-98 «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» НДПБ A01 ■001 -2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні»■ З робітниками підприємства проводиться відповідні інструктажі з охорони 
праці, що підтверджують відповідними записами в журналі

Машиніст крану автомобільного Петренко Євгеній Миколайович, здобув професійну 
підготовку за фахом машиніст крану автомобільного на курсах TOB УК «Дніпробуд» 
( посвідчення №11147, витяг з протоколу №1217 від 13■10■2020р■)

Машиніст крану автомобільного Четверик Сергій Bладиславовіч■ здобув професійну 
підготовку за фахом машиніст крану автомобільного на курсах TOB УК «Дніпробуд» 
(посвідчення №11148, витяг з протоколу №1217 від 13■10■2020р■)_____________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприемстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання,в том 
числі на те що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки ( паспорти та 
інструкції з експлуатації)■ Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами 
Державного підприемства «Центр сертифікації і контролю якості будивництва об”єктів 
нафтогазового комплексу держпраці» .

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з 
НПAOП 0^00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (каски, сигнальні 
жилети, руковиці та інше),що фіксуеться в особистій карткі обліку і видачі ЗІЗ працівника^ 
Працшвники що зайняті на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без 
проходження медичної комісії та проходять періодічні медичні огляди

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Нормативно правова, матеріально технічна база відповідає вимогам законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки Підприємство має навчально методичне



повному обсязі. Підприємство керується в роботі діючим законадавством за нормативно- 
правовими актами з питань охорони праці та промислової безпеки який включає:Закон 
України «Про охорону праці». НПАОП 0.004.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці». НПАОП 0.00-4.21.05 « Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментам та пристроями», НПАОП 0.00 1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 40.1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідального обладнання». Підприємство забезпечене методичною і довідковою 
літературою, учбовими програмами та матеріалами, які регулярно оновлюються за 
допомогою інтерне ____________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у

нормативно-прав( ічально-методичного забезпечення)

Д. А. Омельченко
(ініціали та прізвище)

територіальному органі Держпраці

№ Ж Р .ґЛ г



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.”.
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