
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи:
______________________________ "КРАФТ КОРПОРЕЙШЕН"___________________________

найменування юридичної особи,
Україна, 49057, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького,

будинок 153_______________________________________________________________________
місце знаходження,

______________________________________ 38113547____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

____________________ Квітка Ігор Євгенович, телефон: +380567362215__________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

_______________________________ kraftdocument@gmail.com____________________________
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, проспект Богдана Хмельницького, буд. 153,територія України, згідно укладених
_____________________________________ контрактів_____________________________________

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:
_______ Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "ГАРДІАН" ___

(найменування страхової компанії,
___________________ 26 січня 2022, ЦВО-21-0088-ДН-0502, 26 січня2021___________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
_________________ ___________________ 25.01.2021 р._____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, КВІТКА ІГОР ЄВГЕНОВИЧ__________________________________________________
(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 с а м е : ____________________________________
_______________________та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,_______________________
Кран підвісний однобалковий електричний, вантажопідйомність - 1 тонна, зав. №б/'н._____
1982р..СРСР:
Кран підвісний однобалковий електричний, вантажопідйомність - 3.2 тонни, зав. № б / н, 
1982р.. СРСР:
Тельфер електричний ЕіпІтеН ТС-ЕН 1000, сер. № ЗРРМ У г\¥, вантажопідйомність - І тонна,

mailto:kraftdocument@gmail.com


2020р.. Китайська Народна Республіка;
Тельфер електричний FORTE FPA1000. cep. №KVH13041398. вантажопідйомність - 1 
тонна. 2018p.. Китайська Народна Республіка ;
Тельфер електричний ТЕ-100-51120-01. вантажопідйомність - 1 тонна, зав. №22134. 1982
рік випуску, СРСР______________________________________________________________ __

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

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

______ Кількість робочих місць - 19, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик_____
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

виникнення травм - 4.______________________________________________
виникнення травм,

На підставі договору оренди приміщення № 1 від 01 січня 2021 року, з фізичною особою- 
підптем цем  Коптевим Сергієм Сергійовичем ТОВ "КРАФТ КОРПОРЕЙШЕН" орендує 
нежилі приміщення площею 330 кв. м в комплексі будівель і споруд, за адресою: м Дніпро 
(Дніпропетровськ), пр-т Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда)________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:

Директор ТОВ "КРАФТ КОРПОРЕЙШЕН" КВІТКА [ГОР ЄВГЕНОВИЧ 
відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки, пройшов навчання: згідно Законів України «Про охорону праці». 
«Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці в ДП 
"Придніпровський ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол № 43-20 від 26.06.2020р.; з курсу ПБЕЕС. ПТЕЕС. 
ПУЕ. ПЕЕЗ. ПЗВСЕ. ПОЕМ в ТОВ "УК Спектр" та перевірку знань комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол від 25.06.2020р. № 56; з курсу 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах» в 
ТОВ "УК Спектр" та перевірку знань комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 81 від 17.07.2020р.; з курсу НПАОП 0.00-1.80-18 
«ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» в ТОВ "УК Дніпробуд" та перевірку знань комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 49 від 
2 1 .0 1 .2 0 2 1 р ..
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ про 
перегляд № 2/20 від 01.07.2020р.. члени якої: Квітка Ігор Євгенович -  Директор (пройшов 
навчання: згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування», «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці в ДП "Придніпровський 
ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, протокел № 43-20 від 26.06.2020р.; з к у р с у  ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПУЕ. ПЕЕЗ. ПЗВСЕ. 
ПОЕМ в ТОВ "УК Спектр" та перевірку знань комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол від 25.06.2020р. № 56: з курсу НПАОП 0.00-1.75-15 
«Правила охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах» в ТОВ "УК Спектр" та 
перевірку знань комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
протокол № 81 від 17.07.2020р.; з курсу НПАОП 0.00-1.80-18 «ПРАВИЛА охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» в ТОВ "УК Дніпробуд" та перевірку знань комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 49 від 21.01.2021р..); Садова-Квітка 
Марина Володимирівна - Заступник директора (пройшла навчання: згідно Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про 
об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони праці в ДП "Придніпровський ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 43-20 від 26.06.2020р.;_з



з
к у р с у  ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПУЕ. ПЕЕЗ. ПЗВСЕ. ПОЕМ в ТОВ "УК Спектр" та п е р е в ір к у  з н а н ь
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол від 
25.06.2020р. № 56; з курсу НПАОЛ 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці при вантажно- 
розвантажувальних роботах» в ТОВ "УК Спектр" та перевірку знань комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 81 від 17.07.2020р.; з курсу 
НПАОП 0.00-1.80-18 «ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ТОВ "УК Дніпробуд" та 
перевірку знань комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
протокол № 49 від 21.01.2021р..); Юдіна Олеся Михайлівна -  Інженер з охорони праці 
(пройшла навчання: згідно Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування». «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці в ДП 
"Придніпровський ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол № 43-20 від 26.06.2020р.; з курсу ПБЕЕС. ПТЕЕС. 
ПУЕ. ПЕЕЗ. ПЗВСЕ. ПОЕМ в ТОВ "УК Спектр" та перевірку знань комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол від 25.06.2020р. № 56; з курсу 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах» в 
ТОВ "УК Спектр" та перевірку знань комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 81 від 17.07.2020р.; з курсу НПАОП 0.00-1.80-18 
«ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» в ТОВ "УК Дніпробуд" та перевірку знань комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 49 від 
21.01.2021р..); Соколенко Алла Іванівна - Уповноважена найманими працівниками особа з 
питань охорони праці (пройшла навчання: згідно Законів України «Про охорону праці». 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про обпекти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці в 
ТОВ "УК Спектр" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол № 62 від 01.07.2020р.; з к у р с у  НПАОП 0.00-1.80-18 
«ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» в ТОВ "УК Дніпробуд" та перевірку знань комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 49 від
21.01.2021р.Л_________________________________________________________________________
Відповідальною особою за безпечне виконання робіт, що виконуються за допомогою______
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання та під час
виконання вантажно -  розвантажувальних робіт призначено - заступника директора_______
Садову-Квітку М.В. (наказ № 10/20 від 01.07.2020р.) з правом видачі наряд-допуск_______

Відповідальною особою за технічно-справний стан та своєчасне опосвідчення. 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, яке експлуатується під час виконання 
вантажно - розвантажувальних робіт призначено -  заступника директора Садову-Квітку 
М.В. (наказ № 18 від 25.01.21). Відповідальною особою за електрогосподарство
підприємства призначено -  директора Квітку І.Є. (наказ № 7/20 від 01.07.2020р.).__________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства .
У ТОВ "КРАФТ КОРПОРЕИШЕН" функціонує система управління охороною праці 

(СУОП). Функціонування СУОП забезпечується керівником підприємства та реалізується 
комплексом організаційних заходів.

Наказом № 1/20 від 01.07.2020 р. на підприємстві створена служба охорони праці. 
Наказом № 1/20 від 01.07.2020 р. покладено функції служби охорони праці на інженера з 
охорони праці Юдіну Олесю Михайлівну.

У ТОВ "КРАФТ КОРПОРЕИШЕН" виконується перевірка знань працівників з 
питань охорони, праці у встановлені терміни (протоколи №№4 від 07.08.2020 р..9 від 
07.09.2020 р.. 10 від 09.09.2020 р.. 11 від 09.09.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці).

Наказом № 7/20 від 01.07.2020 відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства призначений директор Квітка 1.С., група з



електробезпеки IV до 1000 В.
з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Працівники, які виконують роботи на вантажопідіймальніх кранах, що декларуються 
пройшли навчання у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «УК Дніпробуд» та 
отримали кваліфікацію -  машиністи крану (кранівники-) 2-го розряду: Дереберя Сергій 
Петрович витяг з протоколу №1256 посвідчення 13034. ІІІуляченко Сергій Анатолійович 
витяг з протоколу №1038 посвідчення №10148. стропальники; Євка Юрій Олексійович та 
Литвиненко Дмитро Юрійович витяг з протоколу № 33. Працівники, які виконують роботи 
підвищеної небезпеки пройшли спеціальне навчання, відповідні інструктажі, та перевірку 
знань комісією підприємства з загального курсу «Охорона праці» (протокол №4 від 
07.08.2020. ). НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання відповідно 
до виконуваних робіт (протоколи № 3/01 від 20.01.20) Повторна перевірка знань з питань
охорони праці у робітників проводиться комісією підприємства щорічно.______________

Наказом № 5/20 від 01.07.2020 р. затверджені і введені в дно :
«Положення про службу охорони праці»;
«Положення п р о  порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»;
«Перелік робіт з підвищеною небезпекою, та робіт, де є потреба у професійному 
доборі, для виконання яких необхідне спеціальне навчання та щорічна перевірка 
знань з питань охорони праці»;

- «Програму вступного інструктажу з питань охорони праці»;
- «Програму первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці»;
- «Перелік професії і посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу 

з питань охорони праці»;
- «Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників підприємства»;
- «Перелік професії і посад працівників, які повинні проходити стажування»;

«Перелік професій та посад працівників, які повинні проходити обов’язкові 
попередні та періодичні медичні огляди»;
«Перелік робіт на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск»;
«Порядок дії у разі пожежі чи аварії»;
На підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (Наказ №№ 

12/20 від 20.07.2020р.;19/21 від 26.01.2021р.) Загальна кількість інструкцій з 011 на 
підприємстві -  26. зокрема:

«№1 вступного інструктажу з охорони праці»;
- «№ 2 з надання першої (домедичної) допомоги потерпілим від нещасних випадків та 

аварій на виробництві»;
- «з охорони праці № 3 з електробезпеки для 1 групи;

«№ 4 з пожежної безпеки на підприємстві»;
«з охорони праці № 5 під час робіт на копіювальних апаратах»;
«з охброни праці № 6 під час експлуатації електронно-обчислювальних машин з 
відеодисплейними терміналами і периферійними пристроями;
«№ 7 з безпечного поводження з небезпечними і шкідливими речовинами та 
сумішами»;

- «з охорони праці № 8 при роботі із застосуванням драбин та стрем’янок;
«№9 з вступного інструктажу з цивільного захисту»;
«з охорони праці № 10 під час виконання робіт на висоті»;

- «з охорони праці № 11 під час роботи з інструментом та пристроями»;
- «з охорони праці № 12 під час вантажно-розвантажувальних робіт»;

«з охорони праці № 13 для прибиральника службових приміщень»;
«з охорони праці № 14 для прибиральника виробничих приміщень»;
«з охорони праці № 15 для водія автотранспортного засобу»;
«з охорони праці № 16 для водія навантажувача»;
«з охорони праці № 17 для електрогазозварника під час виконання зварювання



матеріально-технічної бази 
Вілповілно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. 
№ 246:

працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли попередній 
медогляд та періодичні медогляди у ТОВ «Медичний центр «Медінвест». картки 
працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду, 
особи, що мають протипоказання за станом здоров'я, не допускаються до 
виконання робіт підвищеної небезпеки.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві в наявності: Закон України «Про 
охорону праці», положення про службу ОП. положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці, інструкції з охорони праці, інструкції до НПАОГІ 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», типове положення 
про перевірку знань, положення про видачу спецодягу, положення про розслідування 
нещасних випадків на підприємстві. «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», типове положення про перевірку знань, положення про видачу спецодягу, 
положення про розслідування нещасних випадків на підприємстві, НПАОП 0.00-1.71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями . НПАОП 0.00-1.80-18 
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання.

На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений плакатами, наглядною 
агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально-методичне
забезпечення поповнюється за допомогою Інтернету та періодичних видань._____

навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці/ ^ 7 2 0 ^ /^ . №

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 па 
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 податковоїулуакіц і мають відмітку в паспорті.
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