
Додаток 8 до Порядку
Центр надання адміністративних послуг

м Д и і"Ра } ДЕКЛАРАЦІЯ
’̂ ііідаовідності матеріально-технічної бази роботодавця

— Нг.......; "і „ вимогам законодавства з пшань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕВІТ-МОНТАЖ»
місце знаходження підприємства:
61019, Харківська обл., м. Харків, пр. Ново-Баварський, буд. 118, офіс 412
(для юридичної особи: найменування

Департамент реєстрації Харківської міської ради, код СДРПОУ 40253507
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

33.12 ремонт і технічне обслуговування машин і ус і атковання промислового призначення 
33.20 установлення та монтаж машин і устатковання
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

директор ТОВ «ЛЕВІТ-МОНТАЖ» Лєлін Віктор Вікторович
прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і 
коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про 
це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

+38 (050) 901-24-53, levit.montazh.officeffl gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАЙ ІЕЛЬБЕРГНЕМЕНТ УКРАЇНА» 
м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1.
місце (адреса) 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 договір - договір відсутній
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Лєлін Віктор Вікторович директор ТОВ «ЛЕВИ -МОНТАЖ»
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, 
крім робіт верхолазних та скелелазних, що викі нуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних 
підйомників.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер 
партії, дата виготовлення, кра на походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу,

на підприємстві працює 9 чоловік з них 6 чоловік виконує роботи підвищеної небезпеки
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Відповідно до Порядку видачі дозволів на вию шання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів > країни від 26.10.2011 № 1107, Товариство 
отримало дозвіл №623.16.63 виданий Головним управлінням Держпраці у Харківській 
області на:



- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, тч унічнє обслуговування, реконструкція 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: вантажопідіймальні крани і машини;
- зберігання балонів
- роботи в колодязях, котлованах, бункерах, замкну і ому просторі (ємностях);
- роботи, що виконуються на висоті 5 метрів і білі ніс над поверхнею ґрунту, з перекриття 
або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних 
колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників; (
- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
- зварювальні, газополум’яні, наплавні роботи.
Дозвіл діє з 18 липня 2016 року по 17 липня 2021 року

Офісне приміщення знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Ново-Баварський, буд. 118, 
офіс 412, згідно договору оренди приміщення №А-1< 8 від 08.02.2016р.
Виробниче приміщення знаходиться за адресою Донецька обл„ м, Краматорськ, вул.
О.Вишні, 1, згідно договору № 01/01-2017 оренди не житлового приміщення від 01.01.2017р.

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

Інші відомості
У 2016 році випадків виробничого травматизм} та аварії на підприємстві не зареєстровано. 

Професійні захворювання відсутні.
В Товаристві функціонує система управління охороною праці (СУОП). Структура СУОП, 

завдання та функції управління охороною праці, розподіл обов’язків і відповідальності посадових 
осіб визначено в Положенні про систему управління охороною праці, затвердженому наказом 
директора від 12.06.2017 року №38-ОП.

Служба охорони праці Товариства підпорядковується директору. Функції спеціаліста з 
охорони праці наказом від 05.02.2016 № ОЗ-ОТ покладені на директора. На підприємстві діє 
Положення про службу охорони праці, затверджене наказом директора від 12.06.2017 року 
№33-ОП.

Навчання та перевірка знань посадових осіб та працівників здійснюється у відповідності до 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
затвердженого директором від 12.06.2017р. №37-ОП

Працівники Товариства забезпечені необхідною кількістю примірників державних і 
галузевих нормативних документів з охорони праці, засобами індивідуального захисту.

Посадові особи Товариства забезпечені посадовими інструкціями, в яких відображені їх 
обов’язки і відповідальність за дотримання законодавства України з охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені інс грукції з охорони праці згідно з Положенням 
про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 
29.01.1998 №9.

Підприємство має необхідну нормативно-технічну документацію для проведення ремонту 
вантажопідіймальних кранів і підйомників, у тому числі:
1. Комплект технологічної документації на типові технологічні процеси з ремонту 
металоконструкцій вантажопідіймальних кранів та підйомників з застосуванням зварки, 
затвердженої директором ТОВ «ЕТЦ «Монтажспецте кніка» 01.02.2008р.
2. Технічні умови ТУ У 29.2-21674530-024:2007 «Обладнання електричне вантажопідіймальних 
кранів і машин. Ремонт, затверджені Президентом 1 ідйомно-транспорної Академії наук України 
03.07.2009р.
3. Технологічні умови ТУ У 29.2-21674530-001-2003 «Конструкції вантажопідіймальних кранів і 
підйомників металеві. Капітальний ремонт», затверджені Президентом Президентом Підйомно- 
транспорної Академії наук України 28.05.2003р.
4. Зміни №1 до ТУ У 29.2-21674530-001-2003 «Конструкції вантажопідіймальних кранів і 
підйомників металеві. Капітальний ремонт», затверджені Президентом Президентом Підйомно- 
транспорної Академії наук України 31.12.2004р.



5. Зміни №2 до ТУ У 29.2-21674530-001-2003 «Конструкції вантажопідіймальних кранів і 
підйомників металеві. Капітальний ремонт», затверджені Президентом Президентом Підйомно- 
транспорної Академії наук України 19.12.2007р.
6. Зміни №1 до ТУ У 29.2-21674530-001-2003 «Конструкції вантажопідіймальних кранів і 
підйомників металеві. Капітальний ремонт», затверджені Президентом Президентом Підйомно- 
транспорної Академії наук України 30.07.2009р.

V
Постійно-діюча комісія з питань охорони праці:
загальні питання з ОП - директор Лєлін В.В. (посвідчення №27, пр. №149/150Т від 17.12.2015р.); 
загальні питання з ОП - головний інженер Болгарський В.С. (посвідчення №28, пр. №149/150Т від 
17.12.2015р.);
загальні питання з ОП - інженер-механік Лелін М.В. (посвідчення №7, пр. №149/150Т від 
17.12.2015р.);
правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) - 
генеральний директор Лєлін В.В. (посвідчення №1, пр. №68/15Кр від 16.07.2015р.); 
правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) - головний 
інженер Болгарський В.С. (посвідчення №15 пр. №72,15Рв від 16.07.2015р.);
правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87) 
- інженер-механік Лелін М.В. (посвідчення №1 пр. №71/15Ап від 16.07.2015р.); 
правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) -  генеральний директор Лєлін В.В. 
(посвідчення №8 пр. №105/15Г від 23.09.2015р.);
правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) -  головний інженер Болгарський 
В.С. (посвідчення №7 пр. №105/15Г від 23.09.2015р.)
ПТЕ, ПБЕ електроустановок споживачів - директор Лєлін В.В. (посвідчення №10 пр. №78/15 від 
21.07.2015р.);
ПТЕ, ПБЕ електроустановок споживачів - інженер-механік Лелін М.В. (посвідчення №21 пр. 
№78/15 від 21.07.2015р.).
навчання з пожежно-технічного мінімуму -  директор Лєлін В.В. (посвідчення №28-01, пр. №28 від 
12.06.2017р.;
навчання з пожежно-технічного мінімуму -  головний інженер Болгарський В.С. (посвідчення 
№28-02, пр. №28 від 12.06.2017р.
Посвідчення №ДО-Ю1/15-45 зварника Сичевського А.О., який пройшов навчання та допущений 
до ручного зварювання стикових і кутових з’єднань металевих конструкцій, дійсне до 19.01.2019р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вг мог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-
методичного забезпечення)

В. В. Лєлін
(ініціали та.прізвище)

«06» листопада 2017 р.

Декларація зареєстрована 
органі Держпраці 
N

журналі хуб'єктів господарювання у територіальному

Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в разі її наявності.


