
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТЕХНОБУД"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Жуковського, будинок 2-Б, квартира 21
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 32998499
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор- Кузнецов Дмитро Борисович_________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. +380973027769; ukrtehnostroy@ukr.net_______________________________________________
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;
територія України_____________________________________________________________

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 Згідно ст.7 Закону України «Про стра-
(найменування страхової компанії, 

хування» заявлені роботи не віднесені до переліку видів добровільного страхування та не потребують
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

наявності договіру страхування у звязку з тим, що не є обєктом підвищеної небезпеки
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _ проводився 24.12.2020р.

(дата проведення аудиту)
Я,_ Кузнецов Дмитро Борисович ,_________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

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 :

-  Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;____________________ ___________________
-  Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:____________________ _

-  Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та 
колиски для підіймання працівників.______________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

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

mailto:ukrtehnostroy@ukr.net


Кількість робочих місць-9, у тому числі -6 місць, на яких існує підвищений ризик виникнення
кількість робочих місць, у тому числі тих,

травм_________________________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

-Підприємство використовує приміщення за адресою реєстрації- місто Дніпро, вулиця Жуков
ського, будинок 2-Б, квартира 21;________________________________________________________

-Виробнича база мобільна /вагончик/, приписаний у м. Дніпро, вул. Жуковського, буд. 2-Б, кв.

21, окрім того використовуються виробничі майстерні Замовника_________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Кузнецов Д. Б., головний інженер Каніщева Т.В., бухгалтер 
Черніцова О.О. пройшли навчання та вивчали:

-Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху
вання», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ДБН А.2.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів (Протокол №140 від 15.07.2019р.- ТОВ «УК СПЕКТР»; Протокол №196/4.7/2019 від 
05.08.2019р.-ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 7ТЕРЖПРАТТІ»)-

-Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила пожежної безпеки- (Протокол № 153 
від 26.07.2019р. - ТОВ «УК СПЕКТР»- 3 та 4 група електробезпеки, до 1000В--Протокол ТОВ «УК 
СПЕКТР» № 003-1 від 05.01.2021р.-4 гр. до та вище 1000В;

Окрім того, Директор Кузнецов Д. Б., головний інженер Каніщева Т.В. пройшли навчання та вивчали:

-Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 - (  Протокол №173 від 23.12.2020р./ТОВ 
«УК СПЕКТР»);

-Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (Протокол № 
004 від 06.01.2021р.ТОВ «УК СПЕКТР»);

Перевірка знань проводилася комісією, створеною на підставі наказів Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області №58 від 04.03.2019 р., №238 від 13.10.2020.

Наказом №Р6-ОП від 11.01.2021р. головного інженера Каніщеву Т.В. призначено відповідальною 

особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки при ви

конанні таких робіт:
-  Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;______________________

-  Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:____________________ _

-  Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та 
колиски для підіймання працівників.____________________ __________________________________

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



Наказом № 002-2021/ОП від 06.01.2021 р. на підприємстві створена служба з охорони праці у складі 
однієї особи-інженера з охорони праці. Наказом №02-ОП від 06.01.2021р. виконнання функцій інже
нера з охорони праці за суміщенням покладено на головного інженера Каніщеву Т.В.________________

На підприємстві переглянутий склад комісії з перевірки знань правників з питань охорони праці та 
наказом №Р3-ОП від 06.01.2021р. затверджений новий склад комісії: голова комісії -  директор 
Кузнецов Д.Б.; члени комісії:-головний інженер - Каніщева Т.В.; бухгалтер-Черніцова О.О.

наявністю служби охорони праці,

Кваліфікація працівників та стан їх здоров’я може забезпечити безпечне виконання заявлених робіт 
підвищеної небезпеки.

Працівники, які виконують роботи, що декларуються, пройшли спеціальне навчання та мают 
відповідні посвідчення та підготовку, а саме:

-  Електромонтери Харченко О.О., Прілоус Д.К., Коваленко А.Ю., Ворохов О.О., Ейсмонт Д.В., Лобко 
О.М. мають посвідчення електромонтера 5 розряду (Протокол №130 від 03.12.2020р.ТОВ «УК 
СПЕКТР») та досвід роботи електромонтером і слюсарем-електриком вантажопідіймальних машин 
та механізмів, необхідний для виконання робіт підвищенної небезпеки- монтаж, демонтаж, 
налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання.

Професійна підготовка, розряд та досвід роботи електромонтерів відповідають кваліфікаційним 
вимогам « Довідника кваліфікаційних характеристик робітничих професій, Випуску 1 "Професії 
працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом 
Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

Також працівники пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та вивчали :
-«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил пожеж 

-ної безпеки»- (Протокол №003-2 від 05.01.2021р.) - 3 та 4 група електробезпеки, до та вище 1000В; 
-«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 

відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 - (  Протокол №173-1 від 23.12.2020р.);
-«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (Протокол № 004-1 
від 06.01.2021р.)

Робітники проходять навчання, та відповідні інструктажі з охорони праці згідно з Положенням про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом 
підприємства. Перевірку знань робітників з питань загального курсу охорони праці в обсязі вимог 
охорони праці при виконанні робіт згідно інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій за 
видами робіт та професій проводила комісія підприємства, що оформлено Протоколом №1/21 від 
13.01.2021р. Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.

У ТОВ «УКРТЕХНОБУД» розроблено, затверджено та введено в дію:
• «Положення про службу охорони праці» (Наказ №Р4-ОП від 06.01.2021р.);

• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»,
• Програми навчання з питань охорони праці (наказ №Р4-ОП від 06.01.2021р.);



• посадові інструкції та інструкції з охорони праці (наказ № 05-ОП від 11.01.2021р.), в тому
числі інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

- Інструкція з охорони праці_____під час безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу,
налагодженню, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
-Інструкція з охорони праці при виконанні робіт, що виконуються на висоті;

-Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню електроустаткування 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та механізмів;
-Інструкція з охорони праці для слюсаря-електрика з монтажу та ремонту електрообладнання 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та механізмів.

Інструкції розроблені згідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. 
На підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці; реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; реєстрації інструкцій з 
охорони праці; видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки; видачі нарядів; протоколів перевірки знань; реєстрація нещасних
випадків на виробництві._________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На. підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на все обладнання, прилади та 
засоби індивідуального захисту, які використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної 
небезпеки, а саме паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування ( монтажні пояса 
типу ПП2Д; пояси запобіжні лямочні 2ПЛ-К2, покажчик напруги иТ18С , мультиметр DT9820, 
слюсарний інструмент.).

експлуатаційної документації,
Обладнання використовується за призначенням, зберігається у технічно справному стані, проходить 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників.

Робітники згідно галузевих норм «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та іншій засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві»,у 
відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-7.17 18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» забезпечені взуттям /ботинки кожані або чоботи у зимо - 
вий час/, спеціальним одягом /комбінезон х/б та -додатково у зимовий час-куртка зимова, брюки утеп
лені та валянки/, засобами індивідуального захисту /рукавиці комбіновані, каска захисна, покажчик 
напруги -6 шт., монтажні пояса типу ПП2Д, пояси запобіжні лямочні 2ПЛ-К2, огороджувальні 
пристрої, плакати і знаки безпеки та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби 
індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального 
захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.20

засобів індивідуального захисту,



На підприємстві в наявності перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони 
праці та промислової безпеки: о*

Закон України «Про охорону праці»______________________________________________________________
Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки»._____________________________________________________________________________________
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 електроустановок споживачів__________________
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів______________________________________
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання________________________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками
засобів індивідуального захисту на робочому місці.________________________________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.______________________
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.___________
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці__________________________
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють
на підприємстві.________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників.____________________________________________________________________________________
Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт._____________________

На Підприємстві є куточок з охорони праці, який оснащений наочним приладдям. Є в наявністі. 
бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти 
підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, посібники, методичну та довідкову 
літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. На підприємстві

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20Л^р. № /Л - ______ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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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нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Д.Б. КУЗНЕЦОВ
(ініціали та прізвище)


