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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМІЮЗИТМОНТАЖ-КР"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг. просп. Поштовий, буд. 60/41________
....................  місцезнаходження,

ЄДРПОУ 42187190. керівник -  ТОПЧИЛО ІВАН ІВАНОВИЧ,___________
код згідно з ЄДРПОУ . прізвище, ім'я та по батькові керівника.

Тел. +380985980777. +380677961067, e-mail: km-kr@i.ua________________
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

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території_____
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткованім підвищеної небезпеки

Д ніпропетровської області.___________________________________________________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №’1788 від 16,08.2002 року на ІО В________  _
"КОМПОЗИТМОНТАЖ-КР" страхування не проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної ...
небезпеки._____________________________________ __ _____ ____ _____ _ ___________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 1 le проводився
(дата проведення аудиту)

Я, ТОПЧИЛО ІВАН ІВАНОВИЧ ........... ..................................................
(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 робіт підвищеної 
небезпеки:_______________________________________ _______ _ _ ________________________________
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; ________________________________ _

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- роботи в колодязях, шурфах, транш еях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,____
замкнутому просторі (ємностях, б о к с а х, то 11 к а х, і р у б о п р о в о, і ах) ; __________________________
" роботи верхолазні;________________________  _______________________________________
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (до 10 кВ) та в зонах дії* струму
високої частоти;__________ ’______________________ _ _ _  _________  _  __

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

mailto:km-kr@i.ua


зварю вальні роботи
я к і  виконуються таУабо е к с п л у а т у ю ^  (застосовуються) без отримання вілповідного дозволу.

Кількість робочих місць: 6; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
-------------------~------------ кількість робочих місць, у тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об’єктів: А •■'виробнича база
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів  (цехів, дільниць, структурних підрозділів)буді

та об’єкти замовника.

Інші відомості Наказом № 11 від 23.01.2019р._шні/щ
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

знань з питань охорони праці у складі: голови комісії директор - Топчило І.Г -----------------
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та  промислової безпеки.

членів комісії - ГОЛОВНИЙ інженер (інженер з охорони праці) Ковтун О.А., головний механік Гнатко _ 
В.В.; Положення про систему управління охороною праці (наказ № 9 від 23.01.2019 рО;------------------

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Положення про службу охорони праці (наказ № 8 від 22.01.2019 р.); Положення про порядок _  
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ №.і? віл .?..уОІЗНМ  р.).

"Переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № І 3 1;'ДА3:92^0 1^Р-:1--
а саме: інструкції з охорони праці для електрогазозварника, електромонтера, н ер х о л а-іа ,_______________
посадові інструкції для директора, головного механіка, головного інженера. інженєра_з^(Ш.______________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 17 від 23.01.2019 р.); Положення —

~про~енергетичну службу; Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання^...........
робіт підвищеної небезпеки (наказ № 9 від 23.01.2019 р.); Положення про нарядну га биркову________
систему (наказ № 9 від 23.01.2019 р.). Виконання функцій служби охорони праці покладено, за_______
суміщенням, на головного інженера Ковт\п О.Д. (нака-і .У; К від 23.01.2019 р.).____________ __________
Наказом № 15 від 23.01.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті,________
верхолазних робіт призначено головного механіка 1 натко В.В.,__ __________ __________ _—...— _-------
Наказом № Ї6  від 23.01.20І9р. відповідальною особою за безпечне виконання зварювальних робіт,___
робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому________
просторі, робіт в діючих електроустановках призначено головного механіка Гнатко В.В.,____________

"Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства—
Інструктажу з питані, охорони праці, експлуатаційної документації,  засобів індивідуального захисту.

з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними-----
особами та працівниками підприємства, а саме:_________________ ....------------- —------------------ —------- -------

^"Д иректорТопчило І. І.. головний інженер Ковтш _ С ^ .^ Х 0ШМЖЙ_МІ^ШіІ!^ІіШІІ^-ВЛ, проиш; і и 
навчання в ТОВ «11КІІ «МОНОЛІТ» та перевірку зн.ань_оомісіИ1ол.овного. у правління Держпращ в 
Дніпропетровській області на знання законодавчих.і нормативно-правових актш з охорони пращ , 
гігієни прані, надання першої допомоги потерпілим, при нещасних вішалках, електробезпеки  ̂правил 
пожежної безпеки. Витяг з протоколу від
- Директор Топчило 1.1.. головний інженер Ковтун..О.А.. головний механік..Гнатко В.В., верхолази
Зайцев О М Ротов І.О. пройшли навчання в 'ГОВ «1ІК11 «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісп 
Головного Управління Держпрапі в Дніпропетровській області на знання вимог 11 і  охорони 
прані під час виконання робіт на висоті Н11А01Щ Ю -1.15-07. Витяг з протоколу.вщ 23.01.2019_№
1/28
- Директор Топчило 1-І- головний інженер К о вг VI і О.А., щ ю.вний_ механі К..Гнатко В_ ^
електромонтери Зайцев О.М.. Ротов 1.О. (V група .у ^ ж и Ш І - и В Ш П Л ^ н а ^ ж і і^
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного упршмЖШЬ^ержпраш_л^Д’]іМРРЖ 11Ж!?ШШ 
області на знання вимог Правил безпечної екеїиіуатаї иї сліжтроусіШ іШ Ш ^
1,21-98. Правил технічної -експлуатації електроустановок • споживачів. Витяг з_ протоколу—Ш  
23.01.2019 № 1/27. _________________ _____________________________________



- Директор Топчило 1.1., головний інженер Ковтун O.A.. головний MexaHiK.LHaiK^BiL-LLPQiM™^ 
навчання Правил охорони гтаці під час зварювання металів (НІІАОГІ 28.52-1.31,-,! \)
в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведену комісією І оловного упртпіння 
Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу від 25.01.2019р № 1/40,
- Директор Топчило І.І.. головний інженер Ковтун O.A.. головний механік D w TKjo&^jnpdimjH 
навчання Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечни^РобІХЛШ
5.11 -85). допускаються до робіт в колодязях. шvpфax_r т^шuJ;leя2LJШIДOMliMa^Xli^Ш§^-MMSEMд 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) в І OB '<1 lR'j 1, <<Моноліт>>_та 
перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропегровській
області. Витяг з протоколу від 25.01.2019р № 1/39._________________________________________________
протокол № 1 від 23.01.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони_гщащ_ХОВ 
"К0М1103ИТМ0НТАЖ-КР " щодо перевірки знань з питань пожежно-технічногд_мІнімшу_у_ 
наступних працівників: електромонтери, верхолази -.ЗaйцeJL!Ql^.rJPШIQJLLQдJJ^ШШИlLä:ШilШШІІІL-: 
Лисенко П .М .__________________________________________________________________________________
-  протокол № 2 від 28.01.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці_________
ТОІ^(<КОМПОЗИТМ0?1ТАЖТ<Р>> ЩОДО перевірки знань інструкцій з охорони праці при виконання___
робіт на висоті, верхолазних робіт, а саме: верхолази - Зайцев О.M., Ротов І.О.;______________________
-  протокол № 3 від 28.01.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці_________
ТОВ <<К0МП6ЖТМ0НТАЖ-КР>> щодо перевірки знань інструкцій з охорони праці при виконання___
зварювальних робіт, а саме: електрогазозварник Л исенко 1І.M.;_____________________________________
-  протокол № 4 від 28.01.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці_________
Т 5 в ~ «КОМГЇОЗИТМОНТАЖ^KP» щодо перевірки знань з охорони праці при виконання робіт в ____
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі______
(ємностях, боксах, трубопроводах) у наступних працівників: електромонтери, верхолази - Зайцев_____
О.M., Ротов І.О., електрогазозварник - Лисенко П.М._______________________________________________
- Електрогазозварник Лисенко П.М. пройшов навчання у Металургійному комбінаті Криворіжсталь_ 

та здобув кваліфікацію електрогазозварник 4 розряду. 1 Іо,свуі̂ ш ня_від_15^
Посвідчення зварника №АР4-697-17_видане__10В  "IIТЦ Спецсервіс", іцо він атестований, ію
135PBWW01 wmtl2PF:PCssnb. атестований згідно вимог НГІАОГІ0
ДСТУ-11БВ 2.5-68:2012. ДСТУ Б.В 2.6-200:2014. ДСТУ БВ 2.6-199:2014 та лрнущоиі'.и до ручного 
дугового зварювання та дугового зварювання металевим снлавящимся елекд р о д о щ ^ Ш Ш Ш Х ^ а ^  
посудин, працюючих під тиском: технологічного обладнання та технологічних трубопроводів., 
систем водопостачання та каналізації: сталевих металевих кон^шкііііі^_Щ2огокол.відЛ)2Л4^20^1|7д. 
№04.2.07 (атестований до 02.04.2019р.).

- Електромонтер Ротов І.О. пройшов навчання у ДГІ ^Ш К''К£ивбасбуд1' І,,^жйу§--!ІШЬ§£ІШ 
електромонтера. Свідоцтво від 08.05.2008 року № 00Q02677; суміжна професія - верхолаз.5 розряду, 
пройшов навчання в ДП "НКК"Кривбасбуд". свідоцтво від 2К] 1.201 8 року № 0000508,

- Електромонтер Зайцев О.М. пройшов навчання у І ІЗ "Центр нроф^ійнш _ожіж^ 
професію електромонтера. Свідоцтво від 13.07.2018..року.№ _240ijjn)4LC^M ^Ha^^
5 розряду, пройшов навчання в ДП "НКК"Кривбас6уд", свідоцтво від 21.11.20,18 року_№ІЮ00506^

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовуються пасі.упне ОЩЩДШШІÜI■
- Зварювальний напівавтомат ВС-500. дата ви
- Протигаз шланговий ПІ1І-1. дата виготовлення кв і ге 11 ̂ ^ Л ^ У к р а  п! і1 •
- Індикатор газу (газосигналізатор) типу ЛБВК-М, да та виготовдсіш ^м ^резень 2018._У країна.
- Пояс монтажний 1ПЛ-К2. дата виготовлення - жовтої[b̂ QJ_8̂ .̂ jyKÊ iM3-z_2-Q!iL-aL
- Пояс монтажний ПБ. дата виготовлення грудень 2018 p.. >• країна - 2 од.;
- Пересувна збірно-розбірна вишка "Атлант;'',.дата виготовлення - вересень 2018&_,
- Драбина приставна.
Нле ктрозахисним засобам проведені вин робування h IJI І OB_IJ B К Криворіжелектромо і і
(свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогамi_lSO_J_00J^^2005__.^i0^-( 1Q117/--01.6...ЛІД 
31.10.201 бр.Гдозвіл № 1133.16.12 віл 31.08.2016р.. виданий Головним управліпням.ДершШШ11У 
Дніпропетровській області), протоколи:
- № 729 від 18.11.2018р. випробування покажчиків напруги: ПНН-1Д; ПІ 1Н-10Д;________________



№ 730 від 18.11.2018р. випробування штанг ізоляційнихМ ДШ іЛДО^Ш і 
№ 731 віл 18.11.2018р. випробування діелектричних бот.;
№ 733 від 18.11.2018р. випробування плоскогубців - 2о.;.. бокорнів - 2 од.: впкр) .иіу '.''..од; 
№ 732 від 18.11.2018р. випробування діелектричних вжавиць;

На підприємстві ведуться наступні журнали:________________________________
реєстр ац і ї в ступного інструктажу з питань о хорони _п раді;__________________
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_________
реєстрації посадових та інструкцій з охорони прані:________________________
видачі інструкцій з охорони праці;________________________________________
реєстрації видачі нарядів-допусків на виконаншіі^юб^т^підви^_сн о і _ п ^ ^ > 
видачі нарядів;________________________ ____ ______________________________
реєстрації аварій;

-  протоколів перевірки знань Г1БЕЕС. 1І ГЬЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробі їй шві:
-  обліку та зберігання засобів захисту.________

Перелік інструкцій з охорони праці:___________
-  при виконанні роботі на висоті;______________
-  при виконанні зварювальних робіт;__________
~ з протипожежної небезпеки; ____
І  при роботі з ручним інструментом;__________

з надання першої медичної допомоги.
Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та_________

інструкції з експлуатації на все обладнання.,_яке:^^іш^і_стовуеться._______________________________
~ Працівники ТО В «Ш М П О ЗИ ТМОНТАЖ-КР)) забсзі ісчсі і і спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі.______________________________________________________

- каска захисна____________  -  6 шт.;
- окуляри захисні_____ __________ -  6 шт.;
- щиток зварника_______________-  2 шт.;

_______захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття.____________________________________________
Наявність нормативно-правової документації:____________________ ______ ________ __ ____

нормативно-правової та  матеріально-технічної бати навчально-методичної о забезпечення)

Закону України «Про охорону праці-:_____________________________ _________________
Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження 1 Іорядку 

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткованим підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними зі і дно з постановою KM'S

~ №  927~вїдЖТ020~іТро ку);__________________ ______________________  _ ------------
Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений_________
наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р. ________________ __ _______________ __

- 1 ЦІЛОЇ І 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; __ _______ ___________
-  НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; ... .................
-  НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним______

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;_____________ _
-  НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки____

________знань з питань охорони праці;_______________  ________ __________  „  ___ ------
-  НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праніпідприємства:
-  НПАОП 0.00-421-04 Типове положення про службу охорони праці;
-  НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експл\атації електроустановок споживачів;______
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом га пристроями;___________

НПАОГГ28.52-1.31-13 Правил_охорони ji£ a^ i_ A  ч ^ з _ ^ ^ а н н я _ ^ т а л і іц ________________



__НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
-  НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безлека у будівництві;

Типоваї інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00- 
5.11-85), з допуском до робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 
камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах)
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог

Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевіркизнань з питань охорони
праці". Екзамени проводяться традищйними методами за білетами. ____

___ На підприємстві є і? наявное і і кл/ук 'Охорони праці, який забезпечений електронними
посібниками, підручниками, но-м ето ди ч н і плани, про грами і пдгото в к и їси итів.

ОГІЧИЛО
(ініціали та  припише)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб 'єктів  господарю вання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 ^  р.
№ ґ? . / г

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та на експлуатацію  (застосування) 
машин, механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу д ерж авної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.” .


