
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство «ЛІДЕР АКТИВ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи  

49000. Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Димитрова, будинок 46 А
місцезнаходження,

___________________________________  39123006__________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________ Костаков Костянтин Сергійович____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

______________________________ 067-565-71 -62, к т іа к о у  1010@gmail.com___________
номер телефону, 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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

_____________ територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів
та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір добровільного 
страхування відповідальності перед третіми особами не укладався________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 25 листопада 2020 р„
(дата проведення аудиту)

Я, Костаков Костянтин С ергійович.______________________________________________________ _
(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, а саме:___________________________________________
- кран автомобільний КТА-25. 2006 р. в.. Україна;_____________________________
- кран автомобільний КС-5567Б, 2008 р. в.. Росія______________________________

та/або машин, механьїзмьів устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

mailto:1010@gmail.com


номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

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

Кількість робочих місць -11 . у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 3;______________________________________________________________________________ __

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель -  1; адміністративна будівля розташована за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, вул. Димитрова, будинок 46 А, структурних підрозділів -  2._______________________

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

Інші відомості:
Директор Костаков К.С. та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці у встановленому порядку:_______________________________________________
Директор Костаков К.С. та заступник директора Костаков С.В. пройшли у навчальному 

центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. навчання законів та нормативно-правових актів з 
охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці», а перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 15.06.2019 p.).

Механік Ксіонда П.Є. пройшов у ТОВ УК «СПЕКТР» навчання законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці», а перевірку знань - 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від
18.10.2018 р . № 211).__________________________________________________________________________

Директор Костаков К.С.. заступник директора Костаков С.В. та механік Ксіонда П.С. 
пройшли навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. (IV група з електробезпеки до і вищеЮОО В) (витяг з протоколу 
№ 404  від 30.08.2018 рЛ;_______________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з протоколу № 455 від 04.12.2019 p.):

Наказом № 1803 від 18.01.2020 р. заступника директора Костакова С.В. призначено 
відповідальною особою за електрогосподарство підприємства. Має IV групу з електробезпеки (до та 
вище 1000 В).

Наказом № 0712 від 07.12.2019 р. відповідальною особою за нагляд за утриманням та без
печною експлуатацією крана автомобільного КТА-25, 2006 р. в., крана автомобільного 
КС-5567Б, 2008 р. в., призначено заступника директора Костакова С.В.

Наказом № 0110 від 01.10.2019 р. відповідальною особою за утримання у справному стані ван
тажопідіймальних кранів та за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами 
призначено механіка Ксіонда П.С.

Наказом № 0407 від 04.07.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт з підви
щеною небезпекою та за оформлення наряда-допуска на виконання робіт з підвищеною небез
пекою призначено механіка Ксіонда П.С.

Наказом № 18012 від 18.01.2020 р. заступника директора Костакова С.В. призначено 
відповідальною особою за забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та утри
мання 313 у справному стані.__________________________________________________________ ________

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

Наказом № 1901 від 19.01.2020 р. функції служби охорони праці директор Костаков К.С. 
поклав на себе. ______________________________

наявністю служби охорони праці, 

2



працівників підприємства з питань охорони праці у складі: голова комісії: директор Костаков К.С..
члени комісії: заступник директора Костаков С.В. та механік Ксіонда П.С. .__________________

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію:
- «Положення про систему управління охороною праці» (наказ про затвердження № 2102 від

21.01.2019 p.):
- «Положення про службу охорони праці» (наказ про затвердження № 2102 від 21.01.2019 p.):
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ 

наказ про затвердження №  2102 від 21.01.2019 p.)._______________________________ _______________
- «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці» (наказ про затвердження № 1305 від
13.05.2019р.):
- «Програма первинного інструктажу з питань охорони праці» (наказ про затвердження № 1212 

від 12.12.2019 р Л:
На пілприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ 

про затвердження №  1801/5 від 18.01.2020 рЛ. в тому числі: інструкція з охорони праці № 2 по 
правилам надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, інструкція з охорони праці 
інструкція з охорони праці № 5 для машиніста крана (кранівника), інструкція з охорони праці № 7 
при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, інструкція з охорони праці № 9 при 
експлуатації ручного неелектрифікованого інструменту, інструкція з охорони праці №11 при 
експлуатації ручного електрифікованого інструменту, інструкція з охорони праці № 21 для осіб, 
ві лпові лальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться такі журнали з охорони 
праці:

• «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці».
• «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації протоколів перевірки знань».
• «Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями»:
• «Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та ін ...».
• «Журнал обліку посудин, шо працюють під тиском»:.
• «Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв».
• «Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту».

Працівники підприємства ПП «ЛІДЕР АКТИВ», що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з 
’’Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій1’, затвердженим наказом 
МОЗ України від 21.05.2007 № 246. в КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної
допомоги № 4» ( заключний акт №338 від 28.07.2020 p.).______________________________________

На підприємстві розроблені та впроваджуються "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 2020 рік".__________________________________________________________________________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:
Федоров В.А. пройшов навчання з а професією Машиніст крана автомобільного» в

ТОВ «УК Дніпробуд» (посвідчення № 11318 від 13.10.2020 p.).________________________________
Ошманцев В.Г. пройшов навчання за професією Машиніст крана автомобільного» в 

ТОВ «УК Дніпробуд» (посвідчення № 10542 від 13.09.2018 p.).________________________________
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Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 1906 від 19.06.2020р.). ПБЕЕС. 
ПТЕЕС. ППБУ. (III група з електробезпеки до і вищеІООО В) (протокол № 0706 від 07.06.2020 р.); 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протокол № 0904 від 09.04.2020 р.) та 
інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт (протоколи 
від 19.04.2020р. № 1/1901-1912)._______________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, настанови з 
експлуатації, інструкції з користування).

Вантажопідіймальні крани у відповідності до «Порядку проведення огляду, випробування та 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки» (пост. КМУ від 26.05.2004 р. № 687) та НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповід
ного обладнання» пройшли експертні обстеження (технічні діагностування) (ЕО). повні технічні 
огляди (ПТО):
- кран автомобільний КТА-25, зав № 00254 - ЕО: 10.03.2019 р. у ТОВ «Ресурс-Діагностика» 

(Дозвіл Держгірпромнагляду № 243.13.30) висновок № 31573209-09-01-261.19Д від 09.08.2019 р. 
(наступне проведення ЕО -  до 09.08.2021 р.). ПТО: 12.08.2020 р. у ДП «Центр сертифікації 
Держпраці» (Дозвіл Держгірпромнагляду №479.15.30). Експлуатацію подовжено. Наступне 
проведення ЧТО-12.08.2021, ПТО-12.08.2022 р.. про що зроблено запис в паспорті крана:
- кран автомобільний КС-5567Б. зав № 064 - ЕО: 18.09.2020 р. у ТОВ «Ресурс-Діагностика» 
(Дозвіл Держгірпромнагляду № 243.13.30) висновок № 31573209-09-01-343.20Д від 18.09.2020 р. 
(наступне проведення ЕО -  до 18.09.2022 р.). ПТО: 12.08.2020 р. ДП «Центр сертифікації 
Держпраці» (Дозвіл Держгірпромнагляду №479.15.30). Експлуатацію подовжено. Наступне 
проведення ЧТО-21.09.2021. П ТО -21.9.2023 р„ про що зроблено запис в паспорті крана.

Вантажопідіймальні крани допущені до подальшої експлуатації при суворому дотриманні
паспортних характеристик.___________________________________________________________________

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. під час 
виконання задекларованих робіт працівники підприємства забезпечуються комплектом 
спеціального одягу, спеціального взуття згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємства», 
затверджених наказом директора від 12.09.2019 р. На кожного працівника заведена особиста картка 
видачі 313. Ведеться Ж урнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту._________________________________________________________________ _ _

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 

на паперових, так і електронних носіях. Зокрема, по задекларованим видам робіт наявні такі 
нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694-ХІІ 
від 14.10.1992. із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337  від 17.04.2019; 
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; 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»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення
про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»;________
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; 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 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в
Україні»._________________________________________________________________________________________

Експлуатація обладнання підвищеної небезпеки регламентована інструкціями з питань 
охорони праці та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-
допусків. відповідальність покладається на керівників 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 Інтернету та друкованих видань.__________________________________________________

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

К.С. Костаков 
(ініціали та прізвище)

28 грудня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці //*  2 0 ^ /ф . № ______ .

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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