
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

З питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю_________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

_____________________«СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТБУД»___________________________________
____50006, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Цимлянська,буд.ЗВ,______

місцезнаходження,

ЄДРПОУ 31932809,керівник Савченко Микола Олександрович, тел. 404-49-97,____
код згідно з ЄДРПОУ,прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_________________________ info@kbk.com.ua___________________________________
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 території України________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

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

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПАТ СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»_______строк дії з 26.03.2020р._________

(найменування страхової компанії,

по 26.03.2021р, №06/20-00/Дп/07 від 26.03.2020р________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 05.03.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я,_____________________Савченко Микола Олександрович________________________
(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:
Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 
З і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки: вантажопідіймальні крани і машини, підйомники____________________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

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,

робочих місць - 7, в т.ч. на яких існує підвищений ризик винекнення травм 7,
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

одна виробнича база, одна адміністративна будівля за адресою м.Кривий Ріг, 
вул.Цимлянська,буд.ЗВ (оренда, договір з ТОВ «Вікор» №13/11 відОІ.11.19р.), 
об'єкти замовника згідно з договорами підряду.____________________________

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

Інші відомості: Директор Савченко Микола Олександрович пройшов навчання в 
Приватному закладі «ЦПОН» з загального курсу охорони праці,
протокол засідання______ комісії_______ Криворізького______ гірничопромислового
управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
09.11.2018р.№1244/4.20-20.__________________________________________________
Дата державної реєстрації підприємства та дата і номер запису в Єдиному 
державному реєстрі 03.06.2002,09.03.2005, 1 227 120 0000 001950. Основний вид
економічної діяльності 41.20 «Будівництво житлових та нежитлових
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будівель».Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України №38-Л
від 10.07.2019р.Дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки №07.11.16.12
дієдоЗІ.05.21р.,№0289.20.12дієдо19.02.25р. та інші._________________________
Для проведення вказаних робіт на підприємстві створено відділ під керівниц
твом інженера ОП та технагляду Кучеренко В.А.,розроблено та затверджено
наказом №42/1 від 21.02.20р. положення про відділ.____________________ _____
Відділ має фахівців, які працюють на постійних засадах:___________________
- експерт технічний з промислової безпеки Кучеренко В.А.,пройшов навчання та 
склав іспити в ДП «ГНМЦ» на фахівця, який має право проводити огляд та 
експертне обстеження вантажопідіймальних кранів та підйомників протокол №44- 
20 від 19.02.20р.(посвідчення №44-20-2,)та з законодавчих актів охорони праці 
гігієни праці,надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та по
жежної безпеки протокол № ОП413-19 від 08.11.19р(посвідчення №ОП413-19-6);
- фахівець з неруйнівного контролю(УТ, візуально-оптичний)другого рівню 
кваліфікації Гордієнко В.Г., пройшов навчання в ВГ0 «Асоціація експертів», 
який має право контролювати основний метал і зварні з'єднання у виробничих 
секторах №1-5,10,13,14 «Трубопроводи», «Вантажопідіймальні споруди», 
«Металоконструкції і будівельні конструкції», протокол №А34-19 від 
19.04.19р., сертифікат №00525-ЦА (посвідчення №00525-ЦА) ;____________________
- експерт технічний з промислової безпеки Цьомкало І.А.,пройшов навчання та 
склав іспити в ДП «ГНМЦ» на фахівця, який має право проводити огляд та 
експертне обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників та ліфтів 
протокол №45-20 від 19.02.20р. (посвідчення №45-20-2)та з законодавчих актів 
охорони праці, гігієни праці,надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки та пожежної безпеки протокол №ОП414-19 від 08.11.19р.
(посвідчення №ОП414-19-5) ;_____________________________________________
-фахівець з неруйнівного контролю(УТ, візуально-оптичний)другого рівню 
кваліфікації Деменко Д.А., пройшов навчання в ТОВ Науково-технічний 
центр «СІЧ СЕРТ», який має право контролювати відповідно до вимог ЕЫ ІБО 9712 
в виробничих секторах №1-5,7, сертифікат №662.07 від 24.02.20р.(посвідчення
№662.07) .___________________________________________________________________
Відповідальним за безпечне проведення робіт по технічному огляду, експертному 
обстеженню та неруйнівному контролю наказом по підприємству №42/1 від 
21.02.20р призначений керівник відділу Кучеренко В.А., який пройшов навчання
в Приватному закладі «ЦПОН» з загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00- 
1.83-18 «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 
0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОП 0.00- 
1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,НПАОП 
0.00 -1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», ПБЕЕС, ППБУ, IV
група з електробезпеки протоколи засідання______ комісії Криворізького
гірничопромислового управління територіального Головного_____ управління
Держпраці у Дніпропетровській області від 09.11.2018р.№1244/4.20-2018, від 
22.02.2019р.№197/4.2019,від23.11.2018р.№1296/4.2018,від23.11.2018р.№1295/4.20 
-2018.,від 24.05.2018р. №545-18-01., від 09.11.19р.№1232/4.20-2018 
На підприємстві розроблені і введені в дію наказом по підприємству «Настанова 
щодо якості проведення робіт по технічному огляду, експертному обстеженню та 
випробуванню обладнання»(Система управління якістю) та Система контролю за 
своєчасністю повірки засобів вимірювальної техніки, наказ №40/1 від 
19.02.20р. Призначений наказом №40/1 від 19.02.20р.відповідальним за: 
-формування фонду нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та 
організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та 
експертного обстеження обладнання;_____________________________________
- зберігання результатів технічного огляду та / або експертного обстеження
устаткування;_____________________________________________________________
-надання уповноваженому організації інформації про результати технічного
огляду та / або експертного обстеження устаткування;____________________
-функціонування системи управління якістю робіт з технічного огляду та/або 
експертного обстеження устаткування, інженер з ОП та технагляду Кучеренко
В. А.________________________________________________________________________
Розроблені та затверджені наказом №42/1 від 21.02.20р.:____________________

-система реєстрації та зберігання заявок на проведення технічного огляду 
та/або експертного обстеження устаткування та матеріалів за результатами їх
проведення;



-система контролю за правильністю оформлення робочих журналів оглядів та
обстежень, а також актів, розрахунків, протоколів, висновків експертизи за 
результатами проведених робіт;
-порядок надання уповноваженій організації,інформації про результати 

технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;
-система обліку та розгляду претензій, спірних питань;
-система нормування_____трудомісткості та визначення вартості робіт з
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування
відповідно до чинних нормативних актів._____________ ________________________
Для проведення робіт відділ забезпечений необхідними приміщеннями та 
виробничими майданчиками,по довгостроковому договору оренди з ТОВ «Вікор» 
№13/11 відОІ.11.19р. до 30.09.22р., на виробничу базу з приміщеннями площею 
4920м.кв.Підприємством придбані згідно погодженого переліку необхіді засоби 
вимірювальної техніки для виконання робіт по випробуванню, технічному огляду 
та експертному обстеженню обладнання: штангенциркулі, ваги кранові 
електронні,лінійки, набір щупів, лупи вимірювальні, набір радісних шаблонів, 
універсальний шаблон зварювальника УШС-3, універсальний шаблон зварювальника 
УШС-2 (шаблон катетів зварних швів), ліхтарик, дзеркало і інші всі засоби 
пройшли повірку. Укладено довгостроковий договір № 31-М від 15.01.19р. з ДП 
«Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації» на проведення робіт по неруйнівному контролю зварних з'єднань, 
повірці та калібруванню ЗВТ (Дозвіл Держгірпромнагляду №194.13.30, строк
дії до 21. 02 . 2023р. ) .______________ __________________________________ '
Головного енергетика Шіхуцкого B.C. призначено відповідальним за: облік, 
технічне обслуговування та метрологічну повірку (атестацію) засобів 
вимірювальної техніки(ЗВТ), випробувального та допоміжного обладнання, 
стандартних зразків, наказ №40/1 від 19.02.20р. Наказом по підприємству 
від 05.09.2017р.№24 9-ОП створена служба охорони праці, відповідно до наказу,

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки,

Функції керівника службою охорони праці покладені на інженера з ОП Кучеренко
В. А.________________________________________________________________________
Наказом по підприємству від 29.03.2018р. № 66 створено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці у складі: голова комісії Савченко М.О.-директор; 
заступник голови комісії Вяткін A.A.- головний інженер пройшов навчання в 
Приватному закладі «ЦПОН» з загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00-1.83- 
18«Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00- 
1.62-12.«Правил охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОП 0.00-1.75-
15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»._________
НПАОП 0.00 -1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППВУ, IV група з електробезпеки протоколи 
засідання протоколи засідання комісії Криворізького гірничопромислового 
управління територіального Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 09.11.2018р.№1244/4.20-2018, від 22.02.2019р.№197/4.20-2019, від 
23.11.2018р.№1296/4.20-2018, від 23.11.2018р.№1295/4.20-2018, від24.05.2018р.
№545-18-01., №159 від 15.02.2018р._____________________________ ____________
члени комісії: Гусєв А.М. - головний механік, Шіхуцький B.C. - головний 
енергетик, інженер з ОП Кучеренко В.А. пройшли навчання в Приватному закладі 
«ЦПОН» з загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00-1.83-18 Правил охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів, НПАОП 0.00-1.62-12. Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті, НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил 
охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт»,НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППВУ, IV 
група з електробезпеки протоколи засідання протоколи засідання комісії 
Криворізького гірничопромислового управління територіального Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 09.11.2018р.№124 4/4.20- 
2018, від 22.02.2019р. №197/4.20-2019, від 23.11.2018р.№1296/4.20-2018, від 
23.11.2018р. №1295/4.20-2018, від 24.05.2018р. №545-18-01.,№159 від
15.02.2018р._________________________________________________________________
Також на підприємстві розроблені:_________________________________________
-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження від 
05.09.2017р.№249-ОП);



-- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників
з питань охорони праці(наказ про затвердження від 05.09.2017р.№249-ОП) ;______
-Положення про систему управління охороною праці(наказ про затвердження від 
05.09.2017р.№24 9-ОП);
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці(наказ про затвердження 
від 06.09.2017р. №2510П) .__________________
Наказом по підприємству від 10.02.2020р.№27 введено в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт, а саме:_________________________
-інструкція з охорони праці № 21 для осіб, які виконують експертне обстеження 
та технічний огляд вантажопідіймальних машин та підйомників;
- інструкція з охорони праці № 31 при проведенні візуального вимірювального 
контролю (ВІК) зварних з'єднань;_____________________________________________
- інструкція з охорони праці № 4 для слюсаря, який обслуговує вантажопідйомні
крани;______________________________________________________________________
-нструкція з охорони праці № 1 для машиністів автомобільних, гусеничних або 
пневмоколісних кранів; інструкція з охорони праці № 33;
- інструкція з охорони праці № 4 0 для машиністів гідропідйомників і____________
телескопічних вишок;_______________________________________________________

інструкція з охорони праці № 20 для робітників, що виконують вантажно- 
розвантажувальні РОБОТИ;

інструкція з охорони праці № 6 ДЛЯ СЛЮСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ; 
інструкція з охорони праці № 7 при виконанні робіт по монтажу, демонтажу та 
ремонту шин та інші. Розроблені та затверджені посадові інструкції на 
керівника відділу по експертному обстеженню та огляду, на експерта технічного
фахівця неруйнівного контролю та інші.______________________________________
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-1.8-3-18 
«Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00 
1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 
ССБП), НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті та інструкцій з охорони праці за професіями та 
видами робіт в обсязі виконуваних робіт (Протоколи з навчання та перевірки 
знань комісією по підприємству від 11.06.2019р. №1/04, від 12.06.2019р.
№2/04, відО6.03.2019№3/04) .__________________________________________________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______
-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці;
-журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці.
Працівники підприємства що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний
медичний огляд згідно з "Порядком проведення____ медичних оглядів
працівників певних категорій», затвердженим наказом МОЗ України від 
21.05.2007 № 246. у КНП «Криворізька міська лікарня №3»._______________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо 

досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого 
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 
випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій
на 2020 рік". __________________________________________________________
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація,паспорти, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на все обладнання та 
ЗВТ. Також на підприємстві ведуться журнали обліку проведених технічних 
оглядів та експертних обстежень.____________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів
індивідуального захисту (запобіжні пояси,каски, сигнальні жилети, захисні



окуляри, та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і 
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.____

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності:______
НПАОП № 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та 

експертного обстеження ( технічної діагностики) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінетом 
Міністрів України 26.05.2004 №687;_______________________________________
- ОМД 33497324.003-2005 «Методика проведення експертного обстеження 
(технічного діагностування) стрілових самохідних і залізничних кранів»;

МВ 22959884.001-2004 «Методика проведення експертного обстеження
(технічного діагностування) підйомників»;____________________________________

СОУ МПП 53.020-158: 2006 «Вантажопідйомні крани, підйомні пристрої і 
відповідне обладнання. Виготовлення. Загальні технічні вимоги »;
ДСТУ 2796-94 (ГОСТ 29285-95) Приводи механічні. Методи випробувань; 

ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сталей. Терміни та визначення основних 
понять;

ДСТУ 28 60-94 Надійність техніки. Терміни та визначення; ДСТУ 3491-96 
Дефекти з'єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, Позначення 
та визначення; • ,
ДСТУ ІБО 17 637: 2003 Неруйнівній контроль зварних швів. Візуальній контроль 

з'єднань, Виконання зварювання плавленням;
ДСТУ ЕИ 12937-2002 Безпечність машин. Технічні правила та вимоги до 

підіймально-транспортних ЗАСОБІВ;
-ДСТУ EN 13018:2005 "Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. ■ Загальні
вимоги" ;___________________.______________________________________________

НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці під час_____експлуатації
навантажувачів»;

НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 
Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП);

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» та інші.
- Створено фонд нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та 
організаційно-методичних документів з проведення випробування, технічного 
огляду та експертного обстеження устаткування (вантажопідіймальних кранів і 
підйомників)_______________
На підприємстві розроблені та затверджені програми: проведення огляду,
випробування та експертного обстеження обладнання; 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. С

лативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються 
------------і.................................................................................................................................... ....... —~~ '--рнету та друкованих видань.________________________________

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення}

М.О. Савченко
(ініціали та прізвище)

« 05

Деклар^£Уууц||!уз^єстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 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 
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.".




