ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженною відповідальністю__________________ .
«НІКОПРОГРЕСБУД» 53201. Дніпропетровська обл.. м. Нікополь_____________________________ .
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

вул. Героїв Чорнобиля, буд. 106. код ЄДРПУ 34124403; Директор Балагуш Олена Михайлівна_____ .
місцезнаходження, код згідно з Є Д Р П О У , прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Теле/факс (0566)639-501:

іпіЬ@,npb.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;

Роботи виконуються згідно з договорами підряду Україна Дніпропетровської області_____________ .
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОСТРАХ»____________________________ .
(найменування страхової компанії,

СТРОК

#

дії до 24.05.2020р. № DNHONS - 164WC63 24.05.2016р.__________________________________.
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит з
охорони праці проведенний 14.01.2020р.(звіт № 32349901-02.4-10-0008.20 за результатами проведення
аудиту стану охорони праці та безпеки промислового виробництва проведенного TOB СП___________.
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»)___________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я. Балагуш Олена Михайлівна_____________________________________________________________ .
(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

Вантажопідіймальні крани, а саме:

______________________________________________________ ,

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- Кран монтажний гусеничний МКГ - 25БР в/п - 25 Тн. заводський № 1337. дата виготовлення 1988р..
СРСР.
- Кран на спеціальному шасі автомобільного типу (КИП з гідравлічним приводом КС -7471 в/п - бЗТн,
заводський № 134-9. шасі № 8306040. дата виготовлення 1983р.. СРСР.
тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення країна походження,

- Кран монтажний козловий електричний спеціальний МККС-12,5 в/п - 12. Тн. заводський № 6. дата
виготовлення 1988р.. СРСР.___________________ ________________________________________________і
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

- Кран монтажний гусеничний спеціальний моделі СКГ-401. в/п - 40Тн, заводський № 73, дата
виготовлення 1987р.. СРСР
без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 4. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик винекнення травм 4.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче приміщення знаходиться за адресою м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд.
106. Стоянка крану монтажного МКГ-25-БР. зав. №1337: СКГ-401 зав. № 73; КС -7471 зав. № 134-9
знаходиться за містом виконання робіт згідно договору підряда. стоянка крану монтажного МККС-

12,5, зав. № 6 знаходиться за містом виконання робіт за адресою м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля,
буд. 106.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Прізвище, ім’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки на ТОВ «Нікопрогресбуд» наказами по підприємству_____ призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор підприємства
. Балагуш Олена Михайлівна.
За безпечне виконання робіт по дільницям, а саме:
Відповідальний за безпечне виконання проведення робіт: за безпечну експлуатацію
вантажопідіймальних кранів начальника дільниці Митрохіна Р.В.. наказ № 124 від 12.03.2020р.
Відповідальним за справний стан вантажопідіймальних кранів механіка кранового господарства
Круглова Б.Л.. наказ № 124 від 12.03.2020р.
Відповідальний по надзору за утриманням та безпечною експлуатацією головного механіка
Клецов К.В.. наказ № 124 від 12.03.2020р.
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства енергетика
Чимбар С.В.. наказ №276 від 08.11.2016р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за чотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наявність служби з охорони праці: на підприємстві у відповідності до вимог ст 15 Закону України «Про
охорону праці» створена служба з охорони праці наказ № 8 від 03.04.2006р. обов’язки з охорони праці
покладені на начальника віділу з охорони праці Спащенко А.П.. переглянуто та затверджено:
положення про систему управління охороною праці на підприємстві наказом № 169 від 21.04.2020р.
положення про службу охорони праці наказом № 169 від 21.04.2020р.
положення про розробку інструкцій з охорони праці наказом №137 від 13.10.2015р.
положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки на
підприємстві наказом № 169 від 21.04.2020р.
положення про порядок забезпечення робітників підприємства спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту наказом 169 від 21.04.2020р.
положення про медичний огляд робітників наказом № 5 від 18.02.2016р.
наявністю служби охорони праці.

Інформація про інструкції з охорони праці: на підприємстві наказом № 18 від 04.01.2019р._______
переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт згідно положення а
саме: ОП.31-2019-д л я машиніста крана: РП.24-2019 для машиніста крана автомобільного: ОП.40-2019
- з надання першої медичної допомоги: ОП.09-2019 - для стропальника: ОП.52-2019 - при вантажнорозвантажувальних робіт: ОП.60-2019 - для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів.
Інформація про медичний огляд працівників: на підприємстві наказом № 415 від 08.11.2019р.
організовано періодичний медичний огляд робітників, заключний акт за результатами періодичного
медичного огляду працівників від 18 грудня 2019р., Наказом № 430 від 05.10.2018р про проведення
обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних та наркологічних оглядів працівників. Наказом
234 від 04.06.2018р. про проведення психофізіологічних експертиз працівників для виконання робіт
підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору.
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці: на підприємстві постійно
діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці наказ № 321 від 02.09.2019р. Члени комісії
пройшли навчання та перевірку знань відповідних правил з охороні праці.. Наказ № 457 від 16.12.2019р.
про проведення повторного інструктажу з охорони праці на підприємстві у 2020р.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

голова комісії:
Балагуш О.М. - Директор.
Посвідчення № 011560 від 06.12.2017р. Загальний курс з «Охорони праці» протокол № 12/20 від
06.12.2017р. ТОВ «НКН Моноліт»;

Посвідчення № 0000937 від 06.06.2018р. правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол № 163/4.11
18 ПП «Кріол»;
Посвідчення № 112296 від 19.05.2017р. електробезпека група V, протокол № 45-17 К, ТОВ СП «ТТН
ДІЕКС»;
Посвідчення № 161800 від 19.05.2017р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями протокол № 59-17 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»;
Посвідчення 152101 від 19.05.017р.правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. протокол
№ 60-17 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»;
Посвідчення №00001202 від 26.06.2018р. правила охорони праці на автомобільному транспорті,
протокол № 197/4.11-18, ПП «КРІОЛ»;
Посвідчення №566 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
26.11.2019р. протокол №1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
члени комісії:
Посвідчення № 18762 від 09.12.2018р. правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт, протокол № 1485. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Спащенко А.П. - Начальник відділу з охорони праці.
Посвідчення № 152109 від 19.05.2017р. Загальний курс з «Охорони праці», протокол № 60-17 К ТОВ
СП «ТТН ДІЕКС»;
Посвідчення №152109 від 19.05.2019р. правила охорони праці під час виконання робіт на висоті,
протокол № 60-17 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»;
Посвідчення № 112295 від 19.05.2017р. електробезпека, група V, протокол № 45-17 К, ТОВ СП «ТТН
ДІЕКС»;
Посвідчення №00001225 від 26.06.2018р. правила охорони праці на автомобільному транспорті,
протокол № 199/4.11-18. ПП «Кріол»;
Посвідчення №00000936 від 06.06.2018р. правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, протокол № 163/4.11 18, ПП «Кріол»;
Посвідчення № 161799 від 19.05.2017р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями протокол № 59-17 К, ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»;
Посвідчення №568 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
26.11.2019р. протокол № 1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 00001998 від 02.07.2019р, правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт, протокол №404/4.11-19, ПП «Кріол»;
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Петренко В.В. - Головний інженер.
Посвідчення №011561 від 06.12.2017р. Загальний курс з «Охорони праці», протокол № 12/20. ТОВ
«НКЦ «Монолит»;
посвідчення №00001213 від 26.06.2018р. правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
протокол № 197/4.11-18. ПП «Кріол»;
Посвідчення № 111716 від 06.12.2017р. електробезпека група V, ТОВ «НКЦ Моноліт»;
Посвідчення №00001226 від 26.06.2018р. правила охорони праці на автомобільному транспорті,
протокол № 199/4.11-18. ПП «Кріол»;
Посвідчення № 00000996 від 06.06.2018р. правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол, протокол №
165/4.11-18. ПП « К р і о л »;
Посвідчення №011666 від 06.12.2017р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями, протокол № 12/11. ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ»;
Посвідченя №570 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
26.11.2019р. протокол №1458.ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 18759 від 09.12.2019р. правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт, протокол № 1485. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;

Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Чимбар С.В. - Енергетик.
Посвідчення № 1453 від 06.02.2020р. Загальний курс з «Охорони праці», протокол 130, ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 151931 від 28.10.2016р. правила, охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Протокол № 189 - 16 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС», продовжено комісією підприємства від 15.11.2019р.
протокол № 104:
Посвідчення№ 112061 від 19.05.2017р. електробезпека, групаУ. протокол№ 18 5 - 16К, ТОВ СП «ТТН
ДІЕКС»;
Посвідчення № 1643 від 28.10.2020р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями протокол № 149. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 00000939 від 06.06.2018р, правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол, протокол №
165/4.11-18. ПП « К р і о л »:
Посвідченя №567 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
26.11.2019р. протокол №1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Клецов К.В.- Головний механік.
Посвідчення № 6874 від 12 липня 2018р загальний курс з «Охорони праці», протокол № 692, ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 4850 від 17.05.2018р. електробезпека, група IV, ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 4480 від 22.05.2018р., правила охорони праці під час виконання робіт на висоті,
протокол № 480. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 00001179 від 26.06.2019р, правила охорони праці на автомобільному транспорті,
протокол № 199/4.11-18. ПП «КРІОЛ»;
Посвідчення № 00000972 від 06.06.2018р, правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол, протокол №
165/4.11-18, ПП «Кріол»;
Посвідчення № 4512 від 23.05.2017р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями протокол № 487, ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідченя №569 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
26.11.2019р. протокол №1458 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 00001405 від 18.07.2018р. правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт, протокол №218/4.11-18, ПП «Кріол»;
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Митрохін Р.В. - начальник дільниці
Посвідчення № 00002725 від 07.08.2019р законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,надання
першої допомоги (домедично'О потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол № 539/4.11.19
: ПП«КРІОЛ»;
Посвідчення № 112068 від 28.10.2016р. електробезпека, група IV , протокол № 185 - 16 Д, ТОВ СП
«ТТН ДІЕКС», продовжено комісією підприємства протокол № 51 від 25.10.2019р.;
Посвідчення № 00001228 від 26.06.2018р. правила охорони праці на автомобільному транспорті,
протокол №199/4/11-18. ПП «Кріол»;
Посвідчення № 00000954 від 06.06.2018р, правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол, протокол №
165/4.11-18. ПП « К р і о л »;
Посвідчення № 161657 від 28.10.2016р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями протокол № 188-16 К. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС» продовжено комісією підприємства
26.04.2019 протокол 44;
Посвідченя №571 НПАОП 0.00-1.83-18 правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
26.11.2019р. протокол № 1458. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 00001401 від 18.07.2018р. правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт, протокол №218/4.11-18. ПП «Кріол»;

Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Круглов Б.Л. - механік кранового господарства
Посвідчення № 10932 від 07.11.2019р законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці.надання першої
допомоги (домедичної) потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол № 19-118, ТОВ
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ»;
Посвідчення № 41 від 03.01.2020р. електробезпека, група IV, ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 00000995 від 06.06.2018р. правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол, протокол №
165/4.11-18, ПП «Кріол»:
Посвідчення 7992 від 21.05.2019р.правила охорони праці під час виконання робіт на висоті . протокол
№ 599, ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 7894 від 22.05.2019р. правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями протокол № 617. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
Посвідчення № 00001403 від 18.07.2018р. правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт, протокол №218/4.11-18, ПП «Кріол»;
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань з питань охорони праці у відповідності
до Положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників підприємства з питань
охорони праці»:
Баскаков Р.Ю. - машиніст крана кваліфікаційне посвідчення № 047658 від 30.05.13р. видане ДП
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»»;
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з питань законодавчих актів з охорони
праці 31.10.2019р. протокол № 92;
посвідчення №6727 НПАОП 0.00-1.71-13 правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями 05.05.2019р. протокол № 535, ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»;
посвідчення № 151445 НПАОП 0.00-1.15-07 правила охорони праці під час робіт на висоті 18.10.2013р.
протокол № 126-13К, ТОВ СП «ТТН ДІЕКС», продовжено комісією підприємства 30.10.2019 протокол
90;
посвідчення №00000974 НПАОП 0.00-1.80-18 правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 06.06.2018р.. протокол
№ 165/4.11-18 ПП «Кріол». продовжено комісією підприємства 30.10.2019 протокол 91;
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з правил НПАОП 0.00-1.75-15 правила
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 06.11.2019р.. протокол №98;
Кучегаров В.В. - машиніст крана кваліфікаційне свідотство № 033685 від 01.11.2011р. видане
ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»», протокол №1268/1;
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з питань законодавчих актів з охорони
праці 31.10.2019р. протокол № 92;
посвідчення № 6730 НПАОП 0.00-1.71-13 правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями 06.05.2019р. протокол № 535;
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з правил НПАОП 0.00-1.15-07 правила
охорони праці під час робіт на висоті 30.10.2019р. протокол № 90;
посвідчення №00000979 НПАОП 0.00-1.80-18 правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 06.06.2018р.. протокол
№ 165/4.11-18 ПП «Кріол». продовжено комісією підприємства 26.04.2019 протокол 25;
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з правил НПАОП 0.00-1.75-15 правила
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 06.11.2019р.. протокол №98;
Горовенко Ю.Г. - машиніст крана автомобільного Диплом № 003566 від 30.06. 1993р. видане
професіонально-технічного училища №83, с. Капулівка. реєстраційний № 428;
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з питань законодавчих актів з охорони
праці 31.10.2019р. протокол № 92;
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з правил НПАОП 0.00-1.71-13 правил
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 06.02.2020р. протокол № 64;

комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з правил НПАОП 0.00-1.15-07 правила
охорони праці під час робіт на висоті 30.10.2019р. протокол № 90;
посвідчення № 13194 НПАОП 0.00-1.80-18 правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 02.09.2019р.. протокол
№ 1040 ТОВ «УК «ДНІПРОБУД»:
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з правил НПАОП 0.00-1.75-15 правила
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 06.11.2019р., протокол №98;
Моніч А.О. - стропальник кваліфікаційне посвідчення № 005809 від 23.02. 2018р. видане ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд». протокол 152;
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з питань законодавчих актів з охорони
праці 31.10.2019р. протокол № 92;
посвідчення № 6728 НПАОП 0.00-1.71-13 правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями 06.05.2019р. протокол № 535;
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з правил НПАОП 0.00-1.15-07 правила
охорони праці під час робіт на висоті 30.10.2019р. протокол № 90;
посвідчення №00000985 НПАОП 0.00-1.80-18 правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 06.06.2018р.. протокол
№ 165/4.11-18 ПП «Кріол». продовжено комісією підприємства 30.10.2019 протокол 91;
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з правил НПАОП 0.00-1.75-15 правила
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 06.11.2019р., протокол №98;
На підприємстві наказом № 323 від 03.09.2019р. переглянуто та введено у дію положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, наказом № 186 від 29.04.2019р.
затвержені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, наказом №322 від
03.09.2019р. розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань питань охорони праці. З
працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства:
Вступний інструктаж; первинний інструктаж; повторний інструктаж: позаплановий інструктаж;
цільовий інструктаж, наказом № 319 від 02.09.2019р. затверджені програми з проведення вступного,
первинного, повторного інструктажів; наказом №320 від 02.03.2019р. розроблені і введені в дію програмі
стажування(дублювання) для працівників.
Експлуатаційна документація: на підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація
на устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми.
Висновок експертизи за результатами експертного обстеження № 35184421-09-01-113.18
виконано згідно договору № 2/18Д від 31 січня 2018р. ТОВ «ДІАКОН», протокол № 113/3 від 26
листопада 2018р. про перевірку ізоляції силових кабельних ліній та обладнання крану монтажного МКГ25-БР. зав. №1337, протокол 113/4 від 26 листопада 2018 про вимірювання опору розтікання на основних
заземлюючих і заземленнях магістралей і устаткування, крану монтажного МКГ-25-БР. зав. №1337.
протокол № 113/5 від 26 листопада 2018р.про перевірку повного опору петлі «фаза-нуль» відної лінії
живлення крану монтажного МКГ-25-БР, зав. №1337. ЧТО - до 26.11.2020р.. ПТО - до 26.11.2020р.
Висновок експертизи за результатами експертного обстеження № 35184421-09-01-118.20
виконано згідно договору № 1/20Д від 02 січня 2020р. ТОВ «ДІАКОН», протокол № 018/1 від 31 березня
2020р. про візуально-оптичного огляду крану стрілового автомобільного КС-7471, зав. № 134-9.
протокол 018/2 від 31 березня 2020 про вимірювання відхилення форми основних елементів
металоконструкцій. кранустрілового автомобільного КС- 7471. зав. № 134-9. ЧТО- д о 03.04.2022р., ПТО
- до 31.03.2023р.
Висновок експертизи за результатами експертного обстеження № 35184421-09-01-114.18
виконано згідно договору № 2/18Д від 31 січня 2018р. ТОВ «ДІАКОН», протокол № 114/3 від 26
листопада 2018р. про перевірку ізоляції силових кабельних ліній та обладнання крану монтажного
МККС-12,5, зав. № 6, протокол 114/4 від 26 листопада 2018 про вимірювання опору розтікання на
основних заземлюючих і заземленнях магістралей і устаткування, крану монтажного МККС-12.5, зав.
№ 6. протокол № 114/5 від 26 листопада 2018р.про перевірку повного опору петлі «фаза-нуль» відної
лінії живлення крану монтажного МККС-12.5. зав. № 6. Ч Т О - до 26.11.2020р.. ПТО - до 26.11.2020р.
Висновок експертизи за результатами експертного обстеження № 35184421-09-01-024.18
виконано згідно договору № 2/18Д від 31 січня 2018р. ТОВ «ДІАКОН». протокол № 016/3 від 12 квітня

2018р. про перевірку ізоляції силових кабельних ліній та обладнання крану монтажного СКГ - 401, зав.
№73, протокол 016/4 від 12 квітня 2018р. про перевірку опору заземлення на основних заземлителях і
заземлення обладнання, крану монтажного СКГ - 401, зав. №73, протокол № 024/5 від 12 квітня
2018р.про перевірку повного опору петлі «фаза-нуль» відної лінії живлення крану монтажного СКГ 401. зав. №73. Ч Т О -д о 12.04.2021р.. П Т О -д о 12.04.2021р.
На підприємстві ведеться журнал обліку обладнання суб’єкта господарювання.
Договір на технічне обслуговування, додаткове обладнення та поточний ремонт №51/4/18 від
01.06.2018р.. ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Альянсремтрактор» додаткова угода до договору
№ 1 до договору №51/4/18 від 31.12.2018р.. додаткова угода №2 до договору на технічне обслуговування
та поточний ремонт від 31.12.2019р. (дозвіл № 0983.19.12 від 25.09.2019р. Виконувати - монтаж,
демонтаж, налагоджування, ремонт, технічне обслуговуванняреконструкціюмашин. механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників та
колисок для підіймання працівників; технологічних транспортних засобів:роботи, що виконуються за
допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників)
Вантажопідіймальні крани що декларуються. Пуск вантажопідіймальних кранів здійснюється на
підставі рішенням про можливість їх експлуатувати після проведення періодичного технічного огляду
(повного чи часткового) обладнання.
експлуатаці й ної документації,

Забезпечення засобами індивідуального захисту: працівники підприємства забезпечені
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно норм видачі спецодягу та інших
засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних норм.
Наказ № 168 від 21.04.2020р. про забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами
індивідуального захисту.
Наказ № 167 від 21.04.2020р. про сворення комісії з приймання та перевірки засобів індивідуального
захисту.
засобів індивідуального захисту.

Нормативно-правова матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення: на
підприємстві затверджений реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці наказом
директора від 10.03.2020р. .№ 123. матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
охорони праці, навчально-методичне забезпечення - розроблені фахові білети з перевірки знань.
Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011р. « Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищенної небезпеки»;
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92р. №2695 XII. Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року.;
Закон України «Про об’єкт підвищеної небезпеки»;
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт підвищеної небезпеки;
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників;
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з
охорони праці, що діють на підприємстві;
Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від
30.12.2014р. № 1417:
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV:
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників;
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;
НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів;

НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами.
інстр^
з охорони праці, розроблені навчально-тематичні плани та програми попереднього
спеціального навчання з питань охорони праці.
* , Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

‘НІКО

? | П Р О ГГЕСЛ

Г

О.М. Балагуш

(У

к //

(ініціали та прізвище)

//У

'У

Ж

и _

2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці ^
2 0 < 5 ^ Р7
П ри м ітк и :

І . Ф ізична 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".

