
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«У крспецмеханізація»____________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців , буд. 29, кв. ЗА
ЄДРПОУ 38115193 Манзар Ліана Миколаївна 067 563 80 81_____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
________________адреса електронної пошти: manzar@metkominvest.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;

На об’єктах замовників згідно договорів_______________________________________
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 додатку 1 до порядку і правил 
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання перед 
третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування не 
проводиться так, як товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 18.08.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Манзар Ліана Миколаївна _____________
(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
Технологічні транспорті засоби -_ Екскаватор гусеничний моделі ІСБ І8205ЬБ виготовленого 2018 
року країна -  Великобританія, який належить Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Укрспецмеханізація» на. підставі свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу 
серія АЕ 007922 від 20.06.2020 року, виданого Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області та якому присвоєно державний номерний знак Т09847АЕ

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

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

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

mailto:manzar@metkominvest.com


Кількість робочих місць - 2 , у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм- 1______________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів) -  1 -  адміністративна будівля, 1-виробнича дільниця, розташовані за адресою: 49000,
місто Дніпро, вул. Січових Стрільців , буд. 29______________________________________________

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

Інші відомості Наказом № 05/01-ОП від 05.01.2021 на ТОВ «Укрспецмеханізація» створена служба 
охорони праці. Цим наказом функції керівника служби охорони праці покладені на заступника 
директора з охорони праці Конюхова В.С. Наказом № 04/01-ОП від 04.01.2021 механік Бовкун 
Л.А. призначений особою, відповідальною за безпечну експлуатацію та технічний стан 
технологічного транспортного засобу___________________________________________

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

На ТОВ «Укрспецмеханізація» розроблені, затверджені і введені в дію:

«Положення про службу охорони праці» (наказ директора № 06/01-0П від 06.01.2021);

«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ 
директора № 06/01-0П від 06.01.2021).

На Підприємстві переглянуті, затверджені і введені в дію: посадові інструкції (затверджені від 
04.01.2021); інструкції з охорони праці (наказ № 08/01-0П від 08.01.2021).

Директор ТОВ «Укрспецмеханізація» Манзар Л.М. пройшла навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН 
та перевірку знань за загальним курсом навчання «Охорона праці» (протокол № 423 від 10.12.2020) , 
механік Бовкун Л.А. пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань за 
загальним курсом навчання «Охорона праці» (протокол № 454/1 від 03.12.2019), заступник 
директора з охорони праці Конюхов В.С. пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та 
перевірку знань за загальним курсом навчання «Охорона праці» (протокол № 413 від 21.10.2019), 
інженер з ОП Сивак М.З. пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань за 
загальним курсом навчання «Охорона праці» (протокол № 2/95 від 20.02.2019).

Директор ТОВ «Укрспецмеханізація» Манзар Л.М. пройшла навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00 -1.62
12 (протокол № 74 від 26.03.2018 року) , механік Бовкун Л.А. . пройшов навчання в ТОВ «УКК 
ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 
0.00-1.62-12 (протокол № 437 від 13.11.2019 року), заступник директора з охорони праці Конюхов 
В.С. пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 (протокол № 196 від 31.07.2020 року), інженер з 
ОП Сивак М.З. пройшов навчання в «Центрі професійної освіти і навчання та перевірку знань 
Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 (протокол № 508 від
29.10.2020 року).

Директор ТОВ «Укрспецмеханізація» Манзар Л.М. пройшла, навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (протокол № 433 від
18.12.2020 року) , механік Бовкун Л.А. . пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та 
перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (протокол № 462 від 
10.12.2019 року), заступник директора з охорони праці Конюхов В.С. пройшов навчання в ТОВ 
«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80
18 (протокол № 195 від 31.07.2018 року), інженер з ОП Сивак М.З. пройшов навчання в «Центрі 
професійної освіти і навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80
18 (протокол № 2/7 від 06.05.2019 року).



Наказом № ОІ/ОІ-ОП від 04.01.2021 на ТОВ «Укрспецмеханізація» створена комісія з перевірки
знань діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці у посадових осіб і робітників. 
Голова комісії -  директор Манзар Л.М. та члени комісії: заступник директора з охорони праці 
Конюхов В.С., механік Бовкун Л.А., інженер з ОП Сивак М.З.

Робітники ТОВ «Укрспецмеханізація» пройшли навчання та перевірку знань інструкцій з охорони 
праці комісією Підприємства (протокол № ОІ-ОП від 06.01.2021).

Після навчання, перевірки знань, стажування та інструктажу на робочому місці машиніст 
екскаватора допущений до самостійної роботи (наказ директора № 01 від 06.01.2021).

На підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», робітники Підприємства 
пройшли медогляд в КЗ «Криворізька міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради. 
Заключний акт від 29.07.2020.

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

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці 
Журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки 
Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків 
Журнал протоколів перевірки знань
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.
Збереження технологічного транспортного засобу здійснюється на охоронюваній території ТОВ 
«Укрспецмеханізація» , обслуговування та ремонт, при необхідності, виконують фахівці 
спеціалізованих організацій, за окремими договорами.

На ТОВ «Укрспецмеханізація» є необхідна нормативно-технічна документація для виконання робіт 
підвищеної небезпеки.

Працівникам, а також водію відповідно до норм видаються спецодяг, спецвзуття та індивідуальні 
засоби захисту.

Працівники, а також водій Підприємства забезпечуються санітарно-побутовимиприміщеннями.

• Машиніст екскаватора має професійну кваліфікацію, отриману в спеціалізованому учбовому закладі:

Сандулеску П.П.(машиніст екскаватора)- посвідчення ЕВ № 099421, видане 19.12.2018 ГУ 

Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.

Кваліфікація працівників та стан їх здоров’я може забезпечити безпечне виконання робіт 
підвищеної небезпеки за допомогою технологічного транспортного засобу.

Технологічний транспортний засіб екскаватор гусеничний моделі JCB JS205LS пройшов 
технічний огляд у Дії «Придніпровський ЕТЦ» (Акт технічного огляду від 11.06.2020), відповідає 
вимогам нормативних документів і знаходиться у справному стані.

Нормативні акти з охорони праці, які діють на ТОВ «Укрспецмеханізація», розроблені на підставі 
вимог НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок розробки та затвердження власником нормативних актів з 
охорони праці, які діють на підприємстві». Підприємство підтверджує наявність служби охорони 
праці, інструкцій про проведення навчання та Інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної 
документації, засобів індивідуального захисту.
______На ТОВ «Укрспецмеханізація» створено агітаційні плакати, навчально-методичні посібники,
програми навчання, білети з перевірки знань та попереджувальні знаки.
Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, будівельні норми та нормативні 
акти з охорони праці, серед яких:
- Закон України «З охорони праці»__________________________________________________
- Положення про розслідування нещасних випадків_________________________________
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою__________________________________________
- Типове положення про службу охорони праці



праці_________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці_____
-Кодекс Законів про працю________________________________________________________
- Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників_____
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки»
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010р №725 і від 26 
жовтня 2011р №1107 (затверджені постановою КМУ від 07 лютого 2018р №48)
- закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
- НПАОПО.ОО-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці
- 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_______________________________________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці»_____________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»___________________________________________________________________

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 45.2-7.02-12 Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП)
Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально - методичного забезпечення)

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за

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

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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