
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛЮКСТЕХТРЕЙД»___________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Журналістів, будинок 9Д,________________
код ЄДРПОУ 41975655__________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор -  Попова Вікторія Віталіївна, тел. 096-887-46-07, ел.адреса: luxtechtrade@ukr.net
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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 та/або експлуатації (застосування)

__________________________ об’єкти замовників по території України___________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
АСК «ОМЕГА», строк дії страхового полісу до 09.10.2021р., серія АР № 0790914 від 08.10.2020р._

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
________________________________________18.12.2020р. ___________________________ _

(дата проведення аудиту)

Я ,_________________________Попова Вікторія Віталіївна
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:______________________________________________________________________

(найменування виду робіт

Вантажопідіймальні крани: кран стріловий автомобільний КС-55712, зав. № б/н, рік виготовлення - 
2007. країна виробник -  Україна, державний номерний знак -  АЕ3961ОК, свідоцтво про

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

реєстрацію СХВ045571 від 13.11.2020 видане Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС у
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

Дніпропетровській області; кран стріловий автомобільний КС-4574А, зав. № 00436, рік 
виготовлення - 2002. країна виробник -  Україна, державний номерний знак -  АЕ2005РК, свідоцтво

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

про реєстрацію СХВ157544 від 03.12.2020 видане Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС у 
Дніпропетровській області

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

Кількість робочих місць 24 у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 2
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення (договір оренди № 06-09/20 від 06.09.2020 року з ТОВ «СІТПНВЕСТ») 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, виробниче приміщення (договір 
оренди № 30/12-2 від 30.12.2019 року з ТОВ «ПАРАДІС-ГРАНД») Донецька область, м. 
Добропілля, вул. Залізнична, 1.

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

mailto:luxtechtrade@ukr.net


Інші відомості Директор - Попова Вікторія Віталіївна пройшла навчання та перевірку знань
на потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ Навчально виробничий центр 
«Професійна безпека» (витяг протоколу № 81-851-18 від 05.10.2018р.); НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання» в ТОВ «НВК» «ВЕКТОР» (витяг протоколу № 646-2020 від 
04.12.2020р.); НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» в ТОВ Навчально виробничий центр «Професійна безпека» (витяг протоколу № 81 -851-18 
від 05.10.2018р.).____________________________________________________________________________

Інженер з охорони праці Бахурець Юлія Василівна пройшла навчання та перевірку знань на 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ Навчально виробничий центр 
«Професійна безпека» (витяг протоколу № 81-851-18 від 05.10.2018р.); НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання» в ТОВ «НВК» «ВЕКТОР» (витяг протоколу № 646 -2020 від 
04.12.2020р.); НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» в ТОВ Навчально виробничий центр «Професійна безпека» (витяг протоколу № 81-851-18 
від 05.10.2018р.); НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в 
ТОВ «НВК» «ВЕКТОР» (витяг протоколу № 000-322-2019 від 16.08.2019р.); ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ 
(IV група з електробезпеки до і понад 1000В (витяг протоколу № 000-235-1-2019 від 16.10.2019р.)

Наказом від 14.01.2021р. № 43 механіка Окомашенко Павло Павловича призначено 
відповідальною особою за безпечну експлуатацію транспортних засобів, організацію своєчасного 
огляду та справний технічний стан; Наказом від 07.12.2020 № 27 призначено відповідальною 
особою: за технічний стан вантажопідіймальних кранів та безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами, який пройшов навчання та перевірку знань на потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НВК «ВЕКТОР» (витяг протоколу № 000 - 
322-2019 від 16.08.2019р.); НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ТОВ «НВК» 
«ВЕКТОР» (витяг протоколу № 646-2020 від 04.12.2020р.); НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» в ТОВ «НВК» «ВЕКТОР» (витяг протоколу № 000 - 
322-2019 від 16.08.2019р.).

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

На підприємстві наказом від 02.01.2020 № 12 створена служба охорони праці. Наказом від 
02.01.2020 № 11 призначено відповідальну особу за її функціонування - інженера з охорони праці 
Бахурець Юлію Василівну.

Наказом від 31.12.2020р. № 35 створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці: 
Голова комісії - директор Попова В.В., члени комісії -  інженер з ОП Бахурець Ю.В., механік 
Окомашенко П.П.

Також на підприємстві розроблені:
- Положення про службу охорони праці (Наказ від 20.12.2019р. № 3)
- Положення про систему управління охороною праці (Наказ від 21.12.2019р. № 4)
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці (Наказ від 21.12.2019р. № 5)
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 

охорони праці (Наказ від 24.12.2019р. № 6)
- Положення про роботу з охорони праці (Наказ від 25.12.2019р. № 7)
- Положення про комісію з питань охорони праці (Наказ від 25.12.2019р. № 7)
- Положення про проведення адміністративно-громадського контролю за станом охорони 

праці (Наказ від 25.12.2019р. № 7)
- Положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки (Наказ від 30.12.2019р. № 

10)
- Положення про організацію передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв 

транспортних засобів (Наказ від 25.12.2019р. № 7)
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Наказ від 25.12.2019р. № 7)



- Програма вступного інструктажу (Наказ від 25.12.2019р. № 7)
- Перелік питань вступного інструктажу (Наказ від 25.12.2019р. № 7)
- Програма первинного інструктажу (Наказ від 25.12.2019р. № 7)
- Перелік питань первинного інструктажу (Наказ від 25.12.2019р. № 7)

Наказ від 27.12.2019р. № 9 Про затвердження інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві (додаток Перелік інструкцій з охорони праці). Наказ від 14.12.2020 № 30 
(додаток до наказу від 27.12.2019р. № 9) в тому числі: 2.5 - інструкція з охорони праці для 
машиніста крана автомобільного; 2.6 -  інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника; 
3.12 - інструкція для працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт з 
переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами і машинами; 3.13 - інструкція для 
осіб, відповідальних за зміст вантажопідіймальних кранів і машин в справному стані; 3.14 - 
інструкція для працівника, що здійснює нагляд за містом і безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів і машин; 3.15 - інструкція з охорони праці під час виконання 
вантажно-розвантажувальних робіт.____________________________________________________

- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал обліку видачі 
інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місті, журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, журнал 
обліку видачі засобів індивідуального захисту, журнал реєстрації передрейсового медичного 
огляду водіїв, журнал реєстрації після рейсового медичного огляду водіїв, журнал огляду 
слюсарного інструменту, вахтовий журнал машиніста автомобільного стрілового крана, 
журнал обліку і огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв, журнал обліку і огляду 
стропів.______________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом від 07.12.2020р. № 27 до роботи з кранами автомобільними допущено машиністів 
автомобільних кранів:

Хвостик О. А. пройшов навчання в ДП «Горлівський учбовий пункт» КП «ШИНІ» за 
професією машиніст крана автомобільного 6-го розряду, допущений до виконання робіт з 
підвищеною небезпекою (робіт з огляду, ремонту, експлуатації вантажопідіймальних 
автомобільних кранів, вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою машин і механізмів) 
свідоцтво 221 від 21.06.1984р. про присвоєння кваліфікаційного рівня.

Кондратюк М. О. пройшов навчання в ГУЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» за професією машиніст 
крана автомобільного 5-го розряду, допущений до виконання робіт з підвищеною небезпекою 
(робіт з огляду, ремонту, експлуатації вантажопідіймальних автомобільних кранів, вантажно- 
розвантажувальних робіт за допомогою машин і механізмів) свідоцтво 11557 від 24.06.2010р. про 
присвоєння кваліфікаційного рівня.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства 
згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-1.75.15 Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті, НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання та інструкцій з 
охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт (Протокол з навчання та 
перевірки знань комісією по підприємству від 30.11.2020р. №8, від 28.12.2020р. № 9).

Всі працівники при прийомі на роботу проходять вступний інструктаж з питань охорони 
праці, в процесі роботи - повторні, цільові і позачергові інструктажі із записом у відповідних 
журналах. При прийомі на роботу працівники проходять попередній медичний огляд (від 
23.11.2020р., 15.12.2020р). Один раз на рік працівники проходять періодичний медичний огляд.

На підприємстві є в наявності паспорти, інструкції з обслуговування та експлуатації, інша
експлуатаційна документація на обладнання підвищеної небезпеки._____________________________

Кран стріловий автомобільний КС-55712 пройшов експертне обстеження та позачерговий 
повний технічний огляд 03.02.2020 у ТОВ «ЦОП «Новатор Сервіс».

Кран стріловий автомобільний КС-4574А пройшов експертне обстеження та позачерговий 
повний технічний огляд 11.01.2021 у ДП «Донецький ЕТЦ Держпраці».

Посадові особи та працівники забезпечені посадовими, інструкціями з охорони праці для 
робітників та інструкціями з охорони праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, іншими



нормативно-правовими актами з охорони праці в необхідній кількості та укомплектовані
відповідною матеріально-технічною базою.____________________________________________________

експлуатаційної документації,

Всі працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального та 
колективного захисту у встановленому порядку. На кожного працівника заведена особиста картка 
видачі 313. Ведеться журнал обліку видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту. Наказом від 13.01.2021р. № 42 створена комісія з приймання та перевірки 
313.________________________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; 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 0.00-1.75.15 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»._____

Посадові особи та працівники забезпечені посадовими, інструкціями з охорони праці для 
робітників та інструкціями з охорони праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, іншими 
нормативно-правовими актами з охорони праці в необхідній кількості та укомплектовані 
відповідною матеріально-технічною базою.____________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та необхідними 
нормативно-правовими актами з охорони праці._______________________________________________

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


