
ДЕКЛАРАЦІЯ  ̂
відповідності матеріально-техніч 

вимогам законодавства з питань охо

Центр надання адмініспрвіивнмх послуг

1101. бази
JLC-!

ВІДОМОСТІ про роботодавця ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЦЕНТРЕЗЕРВУАРСЕРВІС»_______________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

5 1600,Україна, Дніпропетровська обл.,м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, 
55 а, 30600168,___________________________________________________________

місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

________ Краєвий Володимир Іванович (050-451-14-78)____________________
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;

На об’єктах замовників на території України , згідно укладених договорів
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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

(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, Краєвий Володимир Іванович_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

аб о  ф із и ч н о ї  о соб и  —  п ід п р и єм ц я)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; Роботи, що 
виконуються на висоті понад 1,3 метра: Роботи верхолазні;_________________

(найменування виду робіт та/або 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.

Кількість робочих місць -  8, У тому ЧИСЛІ ТИХ, на яких існує підвищений ризик ~ 
виникнення травм -  2____________________________________________________

кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Адміністративна_____ будівля_____ та_____ дільниця_____ будівельно-монтажних.
пусконалагоджувальних робіт

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

Інші відомості: Краєвий В.І. -  директор, Пащенко О.В.- головний інженер, 
Карасьов А.О. -  інженер з охорони праці, Янченко Ю.1.- начальник 
дільниці,Вахрушев В.В. - інженер —  дефектоскопіст, Доценко В.О. -  майстер.



посадові особи підприємства, які призначені наказом по підприємству 
відповідальними за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

№ 2-ОП від « 11» березня 2019р про призначення особи, відповідальної 
за безпечне виконання робіт із зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, 
зміцнення їх аварійних частин, за утримання будівельного майданчика у 
належному санітарному та протипожежному стані на об'єктах (майстер Доценко 
С.М.)

- № 10-ОП від «10» жовтня 2018р про призначення особи, відповідальної 
за видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (головний 
інженер Пащенко О.В.)

- № 1-ОП від «11» березня 2019р про призначення відповідальної особи за 
безпечне виконання робіт на висоті (головний інженер Пащенко О.В.)

- № 6-ОП від «11» березня 2019р про призначення особи, відповідальної за 
організацію проведення медичних оглядів (інженер з охорони праці Карасьов 
А.О.)

- № 7-ОП від «11» березня 2019р про призначення осіб, відповідальних за 
облік, зберігання та видачу запобіжних поясів та канатів (інженер з охорони 
праці Карасьов А.О., зав.складом Батаманенко В.В.)

- № 8-ОП від «11 » березня 2019р про призначення особи, відповідальної за 
облік, зберігання та видачу засобів індивідуального захисту (інженер з охорони 
праці Карасьов А.О., зав.складом Батаманенко В.В.)

- № 13-ОП від «10 » жовтня 2018р про призначення відповідальної особи за 
пожежну безпеку на підприємстві (головний інженер Пащенко О.В.)

- № 18-ОП від «10 » жовтня 2018р про призначення особи, відповідальної за 
електрогосподарство підприємства та його заступника (майстер Доценко С.М., 
інженер-дефектоскопіст Вахрущев В.В.)

- № 9-ОП від «11 » березня 2019р про призначення відповідальної особи за 
безпечне виконання і контроль зварювальних робіт (головний інженер Пащенко 
О.В.)

- № 10-ОП від «11 » березня 2019р про призначення особи, відповідальної за 
проведення приймального контролю будівельно-монтажних робіт та закінчених 
об’єктів будівництва (головний інженер Пащенко О.В.)

- № 14-ОП від «10 » жовтня 2018р про призначення особи, відповідальної за 
безпечне виконання робіт інструментами та пристроями (головний інженер 
Пащенко О.В.)

- № 5-ОП від «11» березня 2019р про призначення особи, за безпечне 
утримання та експлуатацію електроінструмента та пристроїв (майстер Доценко 
С.М)

- № 17-ОП від «10» жовтня 2018р про призначення особи, відповідальної за 
безпечне переміщення вантажів механізмами на об'єктах замовників (майстер 
Доценко С.М)____________________________________________________________

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

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00- 
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці» наказом № 19 від 10.10.2018 р. переглянута та 
затверджена комісія з перевірки знань з питань охорони прані, у складі: Голова 
комісії - директор Краєвий В.1. Члени комісії - головний інженер —  Пащенко 
О.В. - інженер з охорони праці Карасьов А.О. -начальник дільниці Янченко Ю.І.



Наказом по підприємству №4 від 02.08.2016 року затверджені інструкції з 
охорони праці, які діють на підприємстві ( до складу включені інструкції з 
безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: №1 інструкції з 
охорони праці для електрозварника;№ 8 інструкція з охорони праці при 
виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних страхових засобів ; №21 
інструкція з охорони праці при виконанні робіт з застосуванням драбин, 
драбинок та робочого настилу; №19 інструкція з охорони праці при виконанні 
верхолазних робіт із застосуванням запобіжних поясів)

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», 
наказом №1/1 від 01.02.2017 р. переглянуто, затверджено та введено в дію: - 
Положення про службу охорони праці. - наказом №1/2 від 01.02.2017 р.- 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці.___________________________________________________________

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

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою 
забезпечення функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом 
№1/3 від 01.02.2017 р. переглянуто, затверджено та введено в дію: - Положення 
про систему управління охороною праці (СУОП). Система управління охороною 
праці (СУОШ на підприємстві регламентується наказами, положеннями, 
переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальними особами за 
ведення: «Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань». Журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці». «Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці», «Журнал огляду риштувань підмостей», 
«Журнал протоколів перевірки знань», «Журнал обліку видачі наряд-допусків», 
«Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313», «Журнал 
обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, перет
ворювачів частоти та переносних світильників» “Журнал періодичного огляду 
знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, призначено: - інженера з 
охорони праці Карасьова А.О. -  головного інженера — Пащенко О.В.

Працівники підприємства у встановленому порядку пройшли навчання та 
перевірку знань з питань безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки, в 
наявності посвідчення встановленого зразку, а саме:

Директор —  Краєвий В.І., пройшов перевірку знань з знання Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до 
них нормативно-правових актів у посадових осіб комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи №102-495 від 
«18» травня 2017р. навчання у Державному Підприємстві «ДНКК “Моноліт”»

Головний інженер —  Пащенко О.В., пройшов перевірку знань з знання 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів у посадових осіб комісією



Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи 
№1144 від «03» жовтня 2018р.) навчання у Державному Підприємстві «ДНКК 
“Моноліт”»

Інженер з охорони праці - Карасьов А.О., пройшов перевірку знань з знання 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів у посадових осіб комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи №362 
від «27» квітня 2018р.) навчання у Державному Підприємстві «ДНКК 
“Моноліт”»

Начальник дільниці —  Янченко Ю.І., пройшов перевірку знань з знання 
Законів України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань.
надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління 
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій протоколи № 19-22 від 
«06» березня 2019р.) навчання у ТОВ “Учбовий центр “Престиж”.

Інженер-дефектоскопіст —  Вахрушев В.В., пройшов перевірку знань з знання
Законів України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань.
надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління 
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій протоколи №19-22 від 
«06» березня 2019р.) навчання у ТОВ “Учбовий центр “Престиж”.

Майстер —  Доценко С.М., пройшов перевірку знань з знання Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до 
них нормативно-правових актів у посадових осіб комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 497 від «25» 
травня 2018р.) навчання у Державному Підприємстві «ДНКК “Моноліт”»

Перевірка знань з «Правил безпеки систем газопостачання»(НПАОП 0.00- 
1.76-15) у посадових осіб комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (Директор - Краєвий В.І., Карасьов А.О. -  інженер з охорони 
праці, Янченко Ю.І. -  начальник дільниці) (протокол №19-30 від «07» березня 
2019р.) навчання у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці “Престиж”»

Перевірка знань з «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві (ДБН.)»(НПАОП 45.2-7.02-12) у посадових 
осіб комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (Директор - 
Краєвий В.І., Пащенко О.В. - головний інженер Карасьов А.О. -  інженер з



охорони праці) (протокол № 19-29 від «07» березня 2019р.) навчання у ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці “Престиж”»

Перевірка знань з «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів,_____Правила_____технічної_____експлуатації_____електроустановок
споживачів»ШПАОП 40.1-1.21-98) у посадових осіб комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (Краєвий В.І. - директор, 
Пащенко О.В. - головний інженер, Вахрушев В.В. - інженер —  дефектоскопіст.
Карасьов А.О. -  інженер з охорони праці, Янченко Ю.І. -  начальник дільниці, 
Доценко С.М. - майстер) (протокол № 569 від «31» травня 2017р., № 1093 від 
«19» вересня 2018р., № 207 від «16» березня 2018р.,№ 252 від «06» квітня 
2018р.,№ 453 від «18» травня 2018р.,) навчання з питань охорони праці у 
Державному Підприємстві «ДНКК “Моноліт”» ,присвоєна IV група та допущені 
до виконання робіт до 1 ООО В .

Перевірка знань з «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) у посадових осіб комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (Янченко Ю.І. 
начальник дільниці) (протокол № 19-28 від «06» березня 2019р.) навчання у 
ТОВ «Учбовий центр з охорони праці “Престиж”»

Перевірка знань з «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) у посадових осіб комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (Пащенко О.В. - 
головний інженер, Карасьов А.О. -  інженер з охорони праці) (протокол №1114 
від «21» вересня 2018р.протокол №1206 від «19» жовтня 2018р.) навчання у 
Державному Підприємстві «ДЬЖК “Моноліт”»

Перевірка знань з «Правил охорони праці при виконанні робіт на 
висоті»(НПАОП 0.00-1.15-07) у посадових осіб комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (Краєвий В.І. - директор, Пащенко О.В.
- головний інженер, Вахрушев В.В. - інженер —  дефектоскопіст, Карасьов А.О. -  
інженер з охорони праці, Янченко Ю.І. -  начальник дільниці, Доценко С.М. - 
майстер) (протокол №502 від «24» травня 2017р., №1108 від «19» вересня 2018р., 
№1226 від « 17» жовтня 2018р., №353 від «12» квітня 2017р. ,№428 від «11» 
травня 2018р.,) навчання з питань охорони праці у Державному Підприємстві 
«ДНКК “Моноліт”»

Перевірка знань з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) у посадових осіб комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (Краєвий В.І. - директор, 
Пащенко О.В. - головний інженер, Карасьов А.О. -  інженер з охорони праці, 
Янченко Ю.І. -  начальник дільниці, Доценко С.М. -  майстер) ( протоколи №1491



від «20» грудня 2017р.№1210 від «12» жовтня 2018р.) навчання з питань охорони 
праці у Державному Підприємстві «ДНКК “Моноліт”»

Перевірка знань з «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»Щ ПАОП 0.00-1.81-18) у посадових осіб комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (Краєвий В.І. - директор, 
Пащенко О.В. - головний інженер, Карасьов А.О. -  інженер з охорони праці, 
Доценко С.М. - майстер) (протокол №1044 від «07» вересня 2018р., №1187 від 
«02» жовтня 2018р., №1230 від «17» жовтня 2018р.,№585 від «13» червня 2018р.) 
навчання з питань охорони праці у Державному Підприємстві «ДНКК 
“Моноліт”»

Перевірка знань з «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»Щ ПЛОП 0.00-5.11-85) у посадових осіб комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (Краєвий В.І. - 
директор, Пащенко О.В. - головний інженер, Карасьов А.О. -  інженер з охорони 
праці, Янченко Ю.Г -  начальник дільниці) (протокол №502 від «24» травня 
2017р.. № 108 від «19» вересня 2018р., №1226 від « 17» жовтня 2018р., №353 від 
«12» квітня 2017р., №428 від «11» травня 2018р.) навчання з питань охорони 
праці у Державному Підприємстві «ДНКК “Моноліт”»

Перевірка знань з «з питань пожежної безпеки»: протокол № 266 від «24» 
травня 2017р. (Директор - Краєвий В.Г) (навчання з питань пожежно-технічного 
мінімуму у ПП “Спецмонтажналадка”) ,

Перевірка знань з «навчання посадових осіб і фахівців з питань пожежної 
безпеки»: витяг з протоколу №1116 від «19» вересня 2018р , витяг з протоколу 
№254 від «06» квітня 2018р, витяг з протоколу №487 від «25» травня 2018р, 
(Пащенко О.В. -  головний інженер. Карасьов А.О. -  інженер з охорони праці, 
Янченко Ю.Г -  начальник дільниці, Доценко С.М. -  виконавець робіт) (навчання 
з питань пожежно-технічного мінімуму у Державному Підприємстві «ДНКК 
“Моноліт”»)

Електрозварник Гріцай Ю.В., Посвідчення № 93-ДН-58, протокол №208 від 
«19» вересня 2018р. пройщов атестацію зварників, видане ТОВ 
«Коксохімтепломонтаж».

Електрозварник Кановський О.В., Посвідчення №73-ДН-58, протокол №65 
від «10» квітня 2018р. пройшов атестацію зварників, видане ТОВ 
«Коксохімтепломонтаж».

Електрозварник Кочерженко О.Ю., Посвідчення №77-ДН-58, протокол №81 
від «24» квітня 2017р. пройшов атестацію зварників, видане ТОВ 
«Коксохімтепломонтаж».

Електрозварник Суржко В.А., Посвідчення №53-ДН-58, протокол №55 від 
«05» квітня 2017р. пройшов атестацію зварників , видане ТОВ 
«Коксохімтепломонтаж».



Електрозварник Терещенко Р.С. . Посвідчення №53-ДН-58, протокол №53 від 
«05» квітня 2017р. пройшов атестацію зварників , видане ТОВ 
«Коксохімтепломонтаж».

Електрозварник Власюк P.M . , Посвідчення №255-ДН-58. протокол №270 
від «04» грудня 2018р. пройшов атестацію зварників, видане ТОВ 
«Коксохімтепломонтаж».

Кащенко Василь Володимирович, протокол №483 від «15» вересня 2008р. 
здобув професію «газорізник четвертого розряду, видане ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт».

Годованюк Петро Дмитрович, протокол №1627 від «14» грудня 2018р. здобув 
професію «монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 
третього розряду», видане ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт».

Годованюк Петро Дмитрович, протокол №1687 від «26» грудня 2018р. здобув 
професію «слюсар ремонтник третього розряду», видане ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт».

Грицай Юрій Вікторович, протокол №457 від «02» вересня 2008р. здобув 
професію «слюсар ремонтник третього розряду», видане ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт».

Кочерженко О.Ю.,Власюк P.M . протокол №1627 від «14» грудня 2018р. 
здобули другу професію «монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій третього розряду» , видане ДП «Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбінат «Моноліт».

Кочерженко Р.Ю ., протокол №710 від «05» липня 2018р. здобув професію
«маляр третього розряду», видане ДП «Дніпропетровський навчально- курсовий 
комбінат «Моноліт».

Грицай Ю.В., Власюк P.M . протокол №460 від «04» вересня 2008р. мають 
професію «маляр четвертого розряду», видане ДП «Дніпропетровський 
навчально- курсовий комбінат «Моноліт».

Електрозварник Власюк P.M ., Кочерженко Р.Ю ., Кановський Р.В. та 
газорізник Кащенко В.В. мають професію “стропальник третього розряду”, 
здобуту на курсах ДП «Дніпропетровський навчально- курсовий комбінат 
«Моноліт» (протоколи № 125 від 14.02.2013 p., №426 від 05.05.2017 p., №1555 
від 11.12.2018 p., №10 від 15.01.2018 p.).

Електрозварники Гріцай Ю.В. ,Кановський Р.В., Власюк P.M ., Кочерженко 
Р.Ю . та слюсар —  ремонтник Годованюк П.Д. пройшли навчання в ДП 
«Дніпропетровський навчально- курсовий комбінат «Моноліт» та отримали 
професію -  «верхолаз» (посвідчення: №097785 від 08.10.2018; №83444 від 
0810.2018: №087944 від 29.05.2018: №087851 від 11.05.2018; №097356 від 
19.09.2019 відповідно).

Електрозварники Гріцай Ю.В. ,Кановський Р.В., Власюк P.M ., Кочерженко 
Р.Ю . та слюсар —  ремонтник Годованюк П.Д. Пройшли навчання ППАРП 40.1- 
1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачі”, “Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів” в ДП “ ДНКК “М РН РЛ П  ” 
та перевірку знань в комісії підприємства ( протоколи №1170 від 08.10.2018 p., 
№455 від 18.05.2018 p.. №1092 від 21.09.2018 p.), присвоєно IV групи з 
електробезпеки, присвоєна IV група та допущені до виконання робіт до 1000 В .



Електрозварник Власюк О.М.,Кочерженко О.Ю. та газорізник Кащенко В.В. 
іі слюсар-ремонтник Годованюк П.Д. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 
“Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями” в ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» та перевірку 
знань в комісії підприємства (протоколи №1211 від 12.10.2018 p., №1210 від
12.10.2018 p.. №1687 від 26.12.2018 р.Л

Електрозварник Власюк P.M ., та газорізник Кащенко В.В. пройшли навчання 
НПАОП 0.00-5.11-85 “Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт” в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії підприємства (протоколи №596 від
06.06.2018 р.).

Електрозварники Гріцай Ю.В. ,Кановський О.В., та газорізник Кащенко В.В. 
Пройшли навчання НПАОП 0.00-1.81-18 “ Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском “ в ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» та перевірку знань в комісії 
підприємства (протоколи №1202 від 05.10.2018 p.,№1200 від 05.10.2018 р.)

Електрозварники Гріцай Ю.В. ,Кановський О.В., Власюк О.М., Кочерженко 
О.Ю. та слюсар —  ремонтник Годованюк П.Д. Пройшли навчання НПАОП 0.00- 
1.15-07 “Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті”, в ДП “ДНКК 
“МОНОЛІТ” та перевірку знань в комісії підприємства ( протоколи №1155 від 
08.10.2018 р„ №1627 від 14.12.2018 p.).

Електрозварники Кановський О.В., Кочерженко О.Ю. пройшли навчання 
НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”, в ДП “ДНКК “МОНОЛІТ” та перевірку знань в комісії 
підприємства (протоколи №1555 від 08.10.2018 p., №1048 від 07.09.2018 p.).

Робітники Товариства пройшли навчання та перевірку знань з питань з 
охорони праці,НПАОП 45.2-7.02-12 “ Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництва (ДБН), НПАОП 0.00-1.81-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском”, НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” 
комісією підприємства ( протоколи №1 від 11.03.2013 p., №2 від 11.03.2013 p., 
№3 від 11.03.2013 р. ,№ 4 від 11.03.2013 p.).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація 
(паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі 
інструменти та прилади, що використовуються при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки).______________________________________________________________

Працівники підприємства
експлуатаціиної документації,

забезпечені у повному обсязі засобами
індивідуального захисту (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками та 
іншими засобами індивідуального захисту. Робітникам Товариства відповідно до 
норм видаються безкоштовно спеціальний вогнестійкий одяг, взуття без 
сталевих підківок і цвяхів, засоби індивідуального захисту: комбінезони захисні, 
комбінезоні бризентові та напівкомбінезони, куртки, жилети сигнальні, рукавиці, 
захисні каски, маски зварника, пояси рятувальні, протигази шлангові.

В Товаристві представлено акти випробування запобіжних поясів №2610/18/1 
від 26.10.2018 р. та №55 від 19.02.2019.Р. та риштувань приставних №2610.18/2 
від 26.10.2018р.___________________

засобів індивідуального захисту



в  Товаристві організоване проведення медичних оглядів працівників під час 
приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової 
діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог “ Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій’" затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року №246 
(Заключний акт №1 від 07.12.2018 року проведеного КЗ “ Верхньодніпровська 
центральна районна лікарня “ДОР”).

Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені 
відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві” .

Безпека працівників при виконанні робіт та попередження аварійних ситуацій 
забезпечується:

- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві 
необхідними Положеннями з питань охорони праці;

- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які
відповідають вимогам нормативних актів з охорони пращ;

- проведенням професійного добору, навчанням працюючих, перевіркою їх 
знань і навичок безпеки праці та галузевих норм і правил;

- до роботи допускаються особи не молодщі 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію і не мають протипоказань за станом здоровья;

- проведенням для працівників, прийнятих на роботу, вступного інструктажу, 
інструктажу на робочу місці з наступною оцінкою в журналі реєстрації 
інструктажів;

- забезпечення працівників необхідними санітарно-побутовими умовами;
забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами 

індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів._____ ____________________________________

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 
допомогою Інтернету та друкованих видань.__________________________________ ,

В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП, 
а саме:

ЗУ №229- IV від 21.11.2002р.3акон України «Про охорону праці»:
Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р. Порядок видачі дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
іиашин, механізмів, устаткування підвищення небезпеки;

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на 
висоті;

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників;
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 

інструментом та пристроями;
НПАОП 28.52-1.31-13Правила охорони праці під час зварювання металів;



НПАОП 0.00-4.01-08 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 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів

НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві.

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання.

Наказ МОЗ №246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій

_____  Краєвий В.І.
"  /  (підпис) (ініціали та прізвище)

М  О #  20/̂р.

Деісларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держнраці 2 0 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 зазначаєтьрЯ:.§}зйчними^о^ши, які 

через свої релігійні переконання /АчМ(Н(сгр-->-г^-, ^
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