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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЛЮ КСТЕХТРЕЙД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ж урналістів, буд. 9 Д, код згідно з СДРПОУ
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____ 41975655, Попова Вікторія Віталіївна, +38 (066) 376-53-92, luxtechtrade@ 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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

_______________ на території Дніпропетровської обл. та згідно договорів підряду_______________
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 за 
шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 
16.11.2002 року у Товаристві страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не
проводиться, у зв’язку з тим що, Товариство не являється об ’єктом підвищеної небезпеки.___________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(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, устатковання  
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або 
1. Технологічні транспортні засоби (п. 5 дод. 7 до Порядку), а саме:

- Навантажувач XG-932, зав. № 932*050119, 2005 року виготовлення, Китай;
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- Навантажувач фронтальний PN 936, ідент. № 2007D36G3757, 2008 року виготовлення, 
Китай._______________________________________________________________________________________

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,

_________ 7 робочих місць, з них 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм_________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

__________________ будівлі, споруди (приміщення) -  1, виробничих об'єктів -  1,___________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів,

_________________________ (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 1__________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
- Попова Вікторія Віталіївна - директор, відповідальний за дотриманням вимог 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на Товаристві (витяг з протоколу № 
81-851-18 від 05.10.2018 p., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання 
законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці (Загальний курс з ОП, НПАОП 
0.00-1.75-15).

- Бахурець Юлія Василівна - інженер з ОП, відповідальна за стан охорони праці та 
промислової безпеки у Товаристві (витяг з протоколу № 1553 від 28.09.2017 p., засідання комісії ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області, з перевірки знання законодавчих та інших нормативно- 
правових актів з охорони праці (Загальний курс з ОП); витяг з протоколу № 81-851-18 від 
05.10.2018 p., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання законодавчих 
та інших нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП 0.00-1.80-18, НПАОП 0.00-1.75-15); 
витяг з протоколу № 81-278EJI-2018 від 04.10.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
області (НПАОП 40.1 -1.21 -98. НПАОП 40.1 -1.32-01).

- Анацький Віталій Олександрович - механік, відповідальний за електрогосподарство та 
пожежну безпеку у Товаристві (витяг з протоколу № 81-851-18 від 05.10.2018 p.. засідання комісії 
ГУ Держпраці у Київській області,, з перевірки знання законодавчих та інших нормативно- 
правових актів з охорони праці (Загальний курс з ОП, НПАОП 0.00-1.80-18, НПАОП 0.00-1.75-15); 
витяг з протоколу № 81-278EJI-2018 від 04.10.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській 
області(НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.32-01); витяг з протоколу № 119-П від 05.10.2018 p., 
засідання комісії ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА», з перевірки знання нормативно-правових 
актів (НАПБ А .01-001-2015).

- Анацький Віталій Олександрович - механіка, відповідальний за безпечну експлуатацію та 
технічний стан ТТЗ.

- Анацький Віталій Олександрович - механіка, відповідальний за видачу наряду-допуску на 
виконання робіт з підвищеною небезпекою.

______- Анацький Віталій Олександрович - механіка, відповідальний за видачу 313._________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

Згідно наказу № 4-ОП від 05.10.2018 р. інженера з ОП Бахурець Юлію Василівну призначено
відповідальним за виконання функцій служби з охорони праці на Товаристві._______________________

наявністю служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 
інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 5-ОП від 19.06.2017 р. 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке 
розроблено на основі типового з урахуванням специфіки діяльності Товариства.

Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань О П »та наказу № 6-ОП від 19.06.2017 р. на 
Товаристві створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників Товариства, склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних
центрах.



Наказом № 9 від 05.10.2018 р. затверджені посадові інструкції, а саме:
- директора;
- заступника директора по виробництву;
- інженера з охорони праці;
- механіка;
- відповідального за електрогосподарство, відповідального за електробезпеку.

Наказом № Р2-ОП від 05.10.2018 р. затверджені та введені в дію інструкцій з охорони праці на 
професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів 
підвищеної небезпеки, а саме:

- № 1 вступного інструктажу з питань охорони праці;
- № 2 про шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Пільги і компенсації за роботу у 
шкідливих умовах праці;
- № 3 із загальних питань електробезпеки для робітників і службовців на майданчиках;
- № 4 з про заходи пожежної безпеки у Товаристві;
- № 5 про надання першої домедичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях; 
- № 6 з охорони праці при виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 
метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
- № 7 з охорони праці під час експлуатації технологічного транспортного засобу;
- № 8 з охорони праці при виконанні шино-монтажних робіт;
- № 9 з охорони праці для машиніста-тракториста;
- № 1 0  для машиніста навантажувача;
- №1 1  для машиніста екскаватора.
Заявлені роботи виконуються навченим персоналом, який пройшов відповідне навчання, має 

відповідну кваліфікацію, багаторічний досвід та відповідний допуск до безпечного виконання робіт
підвищеної небезпеки.___________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На машини, механізми підвищеної небезпеки: Екскаватор-навантажувач Volvo BL71MR2, 
Навантажувач фронтальний PN 956, керівництва з експлуатації для операторів, технічні огляди. 
Устаткування, обладнання та пристрої, які використаються під час експлуатації машин, механізмів 
підвищеної небезпеки і знаходиться у власності Товариства є паспорти та інструкції з експлуатації, 
гарантійні талони заводів виробників, проведено випробування даного устаткування та
інструменту._______________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники Товариства забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно норм в 
повному обсязі, а саме: костюм - 8 од., берет - 8 од., черевики (напівчеревики) - 8 пар, шкарпетки -  
8пар, рукавиці - 8 пар, плащ з капюшоном (черговий) -  8 од., куртка утеплена -  8 од., штани 
(напівкомбінезон) утеплені -  8 од., чоботи утеплені -  8пар., шапка утеплена -  8 од., рукавиці 
утеплені -  8 пар, комбінезон -  8 од., жилети сигнальні -  5 од., каски захисні 7 од., комбінезони 5 
од., рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, аптечка індивідуальна 10 
од., попереджувальні знаки та написи -  10 од. згідно Довідки від 05.10.2018 р. про наявність на 
Товаристві засобів індивідуального та колективного захисту та наказу № 12 від 05.10.2018 р. про 
затвердження переліку засобів індивідуального захисту для працівників, що виконують роботи
підвищеної небезпеки із зазначенням типу та кількості._____________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Товариство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно-правовими 
актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і 
правилами, якими керується під час експлуатації заявленої техніки, а саме:

- Закон України «Про охорону праці».
- Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки» (із змінами та доповненнями внесеними Постановою КМ України № 
48 від 07.02.2018 р.).

______- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».____________________________



- НГІАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
- 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».
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. - 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві. Основні положення».
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями».
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
- НАПБ А .01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні».
Також на Товаристві є кабінет з охорони праці, оснащений інформаційними стендами, 

технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з 
охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення 
інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов 
і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні 
виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них 
тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з 
охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та 
довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Журнали, 
положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам 
законодавства з питань охорони праці. М атеріально-технічна база відповідає вимогам чинного 
Законодавства з п н а ^ ^ ^ ^ р ш іи  праці та промислової безпеки. Наказом № 15 від 05.10.2018 
відповідальність ̂ € ^ ^ г ^ д і^ ^ і] ^ ^ б л ік ,  зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну 
документацію з;

<5 грудня 2018 р.

їдено на інженера з ОП Бахурець Юлію Василівну, 
іально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.В. Попова
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господар 
органі Держпраці г<У

територіальному

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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