
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «МК-Монтаж»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Домобудівна,!9а________
місцезнаходження,

______________________________код ЄДРПОУ 33452566 ___________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________керівник - директор Нікулін Сергій Михайлович______________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

__________________ тел. ((067) 558-82-62 e-mail: mk.montazh@gmail.com_____________
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 території Дніпропетровської області на об'єктах замовника та в межах України______
місце 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 згідно додатку 1 "Порядку та правил 
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій 
екологічного і санітарноепідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. № 1788). 
ТОВ "МК-Монтаж" не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з вищенаведеним ТОВ "МК-Монтаж"
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводить.________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 21.01.2020____________
(дата проведення аудиту)

Я, Нікулін Сергій М ихайлович_______________________________________________________
(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 підвищенної небезпеки
- Вантажопідіймальні крани, а саме: кран автомобільний КС-65715. рік виготовлення 2020 рік, країна

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
виробник - Україна._____________________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 9, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 6
кількість робочих місць, у тому числі тих,

mailto:mk.montazh@gmail.com


Будівлі і споруди: адміністративна будівля за адресою: 50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 

вул. Домобудівна. буд.19а. Стоянка КС-65715 знаходиться вул. Домобудівна. буд.19а. які є приватною 
власністю, згідно з реєстру речових прав на нерухоме майно

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: директор Нікулін С.М. пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 

надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ НКЦ «Моноліт» в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 07.08.2019 № 8/21); з 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» в ТОВ НКЦ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 20.06.2018 № 6/91); з «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» в ТОВ «ЦТОР» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 10.03.2020 № 39/1): з «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» в ТОВ НКЦ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 26.07.2017 № 7/72);з Правил пожежної безпеки протокол засідання комісії з 
перевірки знань від 12.12.2019 № 161 створений згілно наказу від 11.10.2019 № 18 ТОВ «НКЦ 
«Моноліт».________________________________
Заступник директора з охорони праці Баланенко В .В. пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ НКЦ 
«Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 04.07.2018 № 7/24); з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ТОВ НКЦ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 20.06.2018 № 6/91); з "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів" в ТОВ НКЦ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.08.2019 № 8/121). IV група з електробезпеки; з 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ТОВ «ЦТОР» в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 10.03.2020 № 39/1); з «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ НКЦ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.07.2017 № 7/72); з «Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті» в ТОВ НКЦ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.02.2020 № 2/46; з Правил пожежної безпеки 
протокол засідання комісії з перевірки знань від 13.12.2019 № 163 створений згідно наказу від
11.10.2019 № 19 ТОВ «НКЦ «Моноліт»._________________________________________________________
Начальник дільниці Жупаненко Р.О. пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ НКЦ «Моноліт» в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.12.2018 № 12/63); з 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання»' в ТОВ НКЦ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 20.06.2018 № 6/135); з «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» в ТОВ «ЦТОР» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 10.03.2020 № 39/1); з «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» в ТОВ НКЦ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного



уУу
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 26.07.2017 № 7/72); з "Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів"в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області ('протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
31.10.2018 № 10/123). ПІ група з електробезпеки; з Правил пожежної безпеки протокол засідання комісії
з перевірки знань від 13.12.2019 № 163 створений згідно наказу від 11.10.2019 № 19 TOB «НКІІ 
«Моноліт» 
Головний механік Таріков В. 1-1. пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ НІЩ «Моноліт» в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 31.10.2018 № 10/144); з 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» в ГОВ НКЦ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управліїіня Держпраці у Д ніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони__праці від 20.06.2018 № 6/91); з "Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів" в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного уп равління 
Держпраці у Д ніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 31.10.2018 № 10/123). .IV група з електробезпеки; з «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» в ТОВ «ІДТОР»' в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 10.03.2020 № 39/1), з Правил пожежної безпеки протокол засідання 
комісії з перевірки знань від 17.09.2017 № 76 створений згідно наказу в іл 03.01.2017 № 11 ТОВ «НКЦ
«Моноліт». ________________________________________ ________________________________ ;_______
Уповноважена особа працівниками з питань охорони праці Левченко М.І. пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в TOB Н К ІІ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
уп равл ін н я Держи раці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 30.08.2019 № 78); з_«Правил охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ТОВ НКЦ 
«Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
20.06.2018 № 6/91): "1 Іравпл безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.08.2019№ 11), III група з 
електробезпеки; з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ТОВ «ІІТОР»
в комісії з перевірки знань з питань охороттн__праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
10.03.2020 № 71: з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ НКЦ «Моноліт» в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.08.2019 № 79), з 
Правил пожежної безпеки протокол засідання комісії з перевірки знань від 12.12.2019 № 161 створений
згідно наказу від 11.10.2019 № 18 ТОВ «НКЦ «Моноліт».__________________________________
Г о л овний J  і ж е і іер J  рі 11 іеі іко А .В. т іройпюв навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
надання перш ої до п о м оги потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки в ТО В Н К ІІ 
«М оноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знані, з питань охорони праці від 
26.07.2017 №  7/63); з «П равил  охорони  праці під час експлуатац ії вантаж опід ійм альних кранів, 
п ідіймальних їїристро їв і відмовідн ого обладнання» в ТО В Н К Ц  «М оноліт»  комісії з перевірки 
знань з питань охорогги праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з п и тань охорони праці від 20.06.2018 №  6/91); "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів" в ГОВ ІІК Ц  «М оноліт»  в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці v Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.09.2018 № 9/56). V група з 
електробезпеки; з «ГІравнл о х орони праці під час р оботи з інструментом та пристроями» в ТО В 
«Ц ТО Р» в ко м і сії _з _і і еревірк і \..з 11 іщ  ь з питань охорони праці Головного управління Держпраці у



Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
03.03.2020 № 39); з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ НКЦ 
«Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
26.07.2017№ 7/72); з Правил пожежної безпеки протокол засідання комісії з перевірки знань від
13.12.2019 № 163 створений згідно наказу від 11.10.2019 №  19 ТОВ «НКЦ «Моноліт»

Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про призначення
відповідальних осіб:___________________________________________________________________________
- Наказом від 13.01.2020 № 3 відповідальною особою за стан умов та безпечну організацію праці в 
цілому призначено директор підприємства Нікулін С.М.__________________________________________
- Наказом від 13.01.2020 № 2 відповідальною особою за безпечне виконання проведення робіт за 
безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів призначено начальник дільниці Жупаненко P.O.; 
відповідальною особою за справний стан вантажопідіймальних кранів призначено головний механік 
відділу головного механіка Таріков В.Й.; відповідальною особою за утриманням та безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних кранів призначено головного інженера Гриценко A.B.__________
- Наказом від 13.01.2020 № 4 за електрогосподарство призначено головного енергетика Тімофеєва О.І., 
який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ НКЦ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.07.2017 № 7/63); з «Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» в ТОВ НКЦ «Моноліт» комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 20.06.2018 № 6/91): "Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів" в ТОВ НКЦ «Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 25.07.2018 № 7/124), V група з електробезпеки та «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 31.08.2018 № 8/164); з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» в ТОВ «ЦТОР» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 03.03.2020 № 39); з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ НКЦ 
«Моноліт» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
26.07.2017№ 7/72); з Правил пожежної безпеки протокол засідання комісії з перевірки знань від
13.12.2019 № 163 створений згідно наказу від 11.10.2019 № 19 ТОВ «НКЦ «Моноліт»
- Наказом від 13.01.2020 № 1 відповідальною особою за пожежну безпеку підприємства призначено 
головного інженера Гриценко A.B. на дільниці -  начальника дільниці Жупаненко P.O.______________

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

На ТОВ "МК-Монтаж" створена служба охорони праці, яка діє відповідно до "Положення про службу 
охорони праці", переглянутого та затвердженого наказом від 01.08.2014 № 68. Функції служби охорони
праці на підприємстві покладаються на заступника директора з охорони праці Баланенко В .В.__________

На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на підприємстві створено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 14.01.2020 № 7: Голова комісії - директор Нікулін 
С.М.; члени комісії: заступник директора з охорони праці Баланенко В.В., начальник дільниці Жупаненко 
P.O., головний механік Таріков В.Й., уповноважена особа працівниками з питань охорони праці Левченко 
М.І. та комісію з перевірки знань з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» наказ від 14.01.2020 № 7: Голова комісії - 
головного енергетика Тімофеєва О.І.; члени комісії: заступник директора з охорони праці Баланенко В.В.
та головний інженер Гриценко A.B.______________________________________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:___________________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці, переглянуте та затверджене наказом від 23.02.2017 
№ 30:________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _
- Положення про службу охорони праці, переглянуте та затверджене наказом від 25.08.2011 
№ 176;________________________________________________________________________________________



f/

- По І ожени я про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони прані та пожежної 
безпеки, переглянуте та зат верджене наказом від 22.01.2016 № 15;_____________________________________
- Положення про наряди-допуски на виконання робіт з підвищеної небезпеки, переглянуте та затверджене
наказом від 02.06.2016 № 36. ________________________________________________________________________
____Недетьея внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці: Журнал
реєстрації вступного інструктажу з охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони пщі у на підприємстві: Ж урнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на
підприємстві.________ ___ _________________________________________________________________________
___ На підприємстві затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці, 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:..перви нний__ і н структаж: повторний інструктаж; позаплановий інструктаж; цільовий
інструктаж. затверджен і . і рої рами з проведення вступного, первинного, повторного інструктажів;
розроблені і введені в д ію і;рограмі стажування(дублювання) для працівників.__________________________
____На підпрііі'мстві наказом від 25.11.2019 № 109 здійснено перегляд, згідно з вимогами наказу
Мінпраці від 29.12.2004 року № 336. затверджені та введені в дію посадові інструкції: директора, 
головного інженера, часту, і пика директора з охорони праці, головного енергетика, головного механіка, 
начал ьника д ільниці. j\ іайсі ра. в і і ко навця робіт.
___Затверджені наказ ом від 23.08.2018 № 42/1 інструкції з охорони праці за п рофесіями та видам робіт.
які розроблені згідно з вимогами І1ПАОП 0.00-5.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці", затвердженого наказом Держнаглядохороипраці від 29.01.1998 року № 9. в тому числі: Інструкція
з охорони праці № 1 за іщ ьн а  д.ія усіх професііпіиструкція з охорони праці № 2 надання першої медичної 
допомоги прн травмуванні па виробництві; Інструкція з охорони праці №3 для слюсаря з ремонту і 
обсл \ говуваї т я  ваі п ажопі і і й\іал ьних машин;Інструкція з охорони праці № 9 при виконанні робіт з 
електроінструментом: Інст[ укція з охорони праці № 22для слюсаря-електрика з ремонту і обслуговування 
вантажопідіймальних крапів і машин;Інструкція з охорони праці № 29 для машиністів стрілових 
самохідних кранів; їїіецлісііія з охороїпгпраці № 37 для стропальника; Інструкція з охорони праці № 39 
для відповідального за безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами: Інструкція з охорони 
праці № 40 для інженерно-технічного робітника виконуючого нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією вангажоиіді.'.ма.!і>тіх краніїкінструкція з охорони праці № 41 для відповідального за 
справний стан вантажопідіймальних кранів;Інструкція з охорони праці №  45 визначаюча порядок та
метоли огляду знімних в ан .ажозахоплювальннхпрнстроїв. тари и методи усунення пошкоджень.________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
__11 рофесішто -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає заявленому виду
діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної небезпеки, у відповідності до вимог 
НІ ІД ОП 0 .00-4,12-05 ' І нп, іве. положення і іро порядок проведенії я навчання і перевірки знань з питань 
охорони пра ці"._ про й 11 їли навчання j a  . перевірку знань з відповідних професій та мають в ідповідні 
посві лченші: м а т и  ні сі _ к  р . u і а Настаси С.Г. пройшов навчання за професією в Центрі підготовки і 
перепідготовки робітничих кадрів № 1 і здобув кваліфікацію машиніст крана, кваліфікаційне посвідчення
№ 7348 в ід 25.06.2007р.; к о міс іею пц шриємства проведено навчання та перевірку знань:__ з питань
законодавчих актів х  охорої їй праці в комісії ТОВ "МК-Монтаж", протокол від 10.10.2019 № 99; з 
«Правил охороші_п раці під час роботи з інстру'.ментом та пристроями» в ТОВ «ЦТОР». протокол від
03.03.2020  №...39): _т. _«Правил охорони.праці__під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в комісії ТОВ "МК-Монтаж", протокол від 08.08.2019 
№  67: з "Правил без: .очік.ї с.ксіілуатації електроустановок споживачів" протокол від 23.04.2020 № 113; з 
«Правил пожежної безпеки/» протокол від 18.05.2020 № 13: з «Правила охорони праці під час роботи з 
інструменти -,і та пристроях.і і ■ протокол від 10.03.2020 № 71. посвідчення № 11663 
строп альт . Іолянчук Ю.С. пройшов навчання за професією в ТОВ НКП «Моноліт» і здобув 
кваліфікацію стропальника, кваліфікаційне протокол № 9/53 від 21.09.2016. посвідчення № 008542.
видане__ТО Ї 5__НІШ  «Mo; юліт»; з питань законодавчих актів з охорони праці в комісії
TOB "МК-КІонтаж". j іротокол від 27.11.2019 від № 114: з «Правила охорони праці під час роботи з
інструменте.-,; та при стро ..... » в TOB 11KLI «Моноліт», протокол від 10,03.2020 № 71. посвідчення №
1 1665: з «Правила охорони праці під час робіт на висоті» в комісії ТОВ "МК-Монтаж". протокол від
17.10.2019 Г 107:.. з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальїпїх ітристроїв і відповідного обладнання» в комісії ТОВ "МК-Монтаж". протокол від 09.09.2019



№ 86; з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів"; в комісії ТОВ "МК-Монтаж", 
протокол від 21.02.2020 № 109, посвідчення № 002795, III група з електробезпеки; з «Правил пожежної
безпеки» протокол від 18.05.2020 № 13.________________;_______________________________________
слюоар-електрик з ремонту і обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин Огар О.І. пройшов 
навчання за професією в ТОВ HKLI «Моноліт» і здобув кваліфікацію слюсар-електрик з ремонту і 
обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин, протокол від 21.09.2016р № 9/53, посвідчення № 
008575; з питань законодавчі їх актів з охорони праці в комісії ТОВ "МК-Монтаж", протокол від
27.11.2019 № 114; з «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» праці в ТОВ 
НКІ[ «Моноліт», протокол від 10.03.2020 № 71, посвідчення № 11666; з «Правила охорони праці під час 
робі г на висоті» в комісії ТОВ "МК-Монтаж". протокол від 11.09.2019 № 90; з «Правила охорони прані 
під час сксплуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в 
комісії ТОВ "МК-Монтаж". протокол № 86 від 09.09.2019;з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" в коміс ії ТОВ "МК-Монтаж", протокол від 12.09.2019№> 99. посвідчення 
№ 002780. IV група з електробезпеки; з «Правил пожежної безпеки» протокол від 18.05.2020 № 
i l  _______________________
слюсар з ремонту_і  обслуговуванпя вантажопідіймальних машин Казаков К.В. пройшов навчання за
професією в ТОВ...ПКЦ «Моноліт» і__здобув кваліфікацію слюсар з ремонту і обслуговування
ваніажогіідіймальних машин, протокол від 21.09.2016 № 9/53, посвідчення № 008547; з питань 
законодавчпх актів з охорони праці в комісії ТОВ "МК-Монтаж", протокол від 27.11.2019 № 114; з 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» протокол № 71 від 10.03.2020. 
посвідчення № 11667: з «Правила охорони праці під час робіт па висоті» в в комісії ТОВ "МК-Монтаж". 
протокол під 11.09.2019 № 90: з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в комісії ТОВ "МК-Монтаж". протокол від
09.09.2019 № 86, посвідчення № 008543; з "Правіш безпечної експлуатації електроустановок споживачів": 
в комісії ТОВ "М К-Монтаж", протокол від 21.02.2020 № 109. посвідчення № 002797. IV група з 
електробезпеки; з «Правил пожежної безпеки» протокол від 18.05.2020 № 13.

У ТОВ "МК-Монтаж" <: в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництва з 
експлуатації, акти технічних оглядів, графіки обслуговувань), на машини, механізми та устатковання 
підвшцепої небезпек!l що декларуються. На підприємстві, здійснюється контроль за додержанням 
працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин та механізмів, відповідно до вимог з
питань охорони праці .________________________________________________________________________________
___ Для виконання робіт підвищеної небезпеки у ТОВ "МК-Монтаж" експлуатується наступні машини,
механізми та устатковання підвищеної небезпеки ;______________________________________________________

__крап_автомобільний КС-65715. в/п 50 т, заводський № 8, рік виготовлення 2020, країна
виробнії;: Україна, ПАТ "Торгово-промисловий консорціум «Юніком"; Черкаська обл... Чорнобаївський
р-н. с. Іркліїв._________________ _________ __________________________________________________
крану ТОЇ ! "Пром'ГехДіагностика" (Дозвіл на виконання робіт № 32.17.30 з проведення технічного
о г л я д у , ви пробуван 11 я. е кспертного обстежен ня. техі і і ч і і о г о діагностування, машин.__механізмів.
устатковаїмя підвищеної небезпеки, діє до 18.09.2022) проведено 17.03.2020 первинний технічний 
огляд._______________________________________________________________________________________________

На : ит е  зазначений крап органом з сертифікації видано Сертифікат відповідності обліковий номер
UA.008,?2 Г68-19/Н від І ЗЛ_ 1 ,.2019__п ро відповідність вимогам технічних регламентів, щодо
індивідуального затвердж ення незавершеного колісного транспортного засобу виданий органом з оцінки
відповідності ТОВ "1ЩІТ1Т АВТО"._________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
_____ Всі працівники гтідпр1|ємства ТОВ "МК-Монтаж" забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами
індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здороIV я . 11 ри використанні п рацівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці", а с : ; ме: костюх t бавощ тяннй, куртка ба вов няпа, окуляри захисні, рукавички гумові, каска та інші. 
Засоби in' у івідуальп. > ; р_ з;; : і і сту і п і користовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному
стані з ] троведення \г__тех ; очного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______________

засобів індивідуального захисту
_____ П і д п і п-іємство м ; ге До з в і л на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:______________________
- Дозвіл № 0688.19.12 виданий Головним управлінням держнраці у Дніпропетровській області, терміном 
дії з 17.07.2019 до 17.07.2024. яким дозволяється виконувати:________________________________



- монтаж, демонтаж, ііалаголжеі-нія. ремоігг, технічне обслуговування, реконструкція машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальні крани і машини.____________
_____ В с і і рацівники підпопсмства 1~ОВ "МК-Монтаж", що зайняті на роботах підвищеної небезпеки.
проходять медичний огляд при п рийомі на роботу та періодичний медичний огляд у ТОВ "Сімейна 
клініка ПМС" згідно з !1 Іорядко.м проведеніія медичних оглядів працівників певних категорій", 
затверджеііим наказом М ОЗ_України ві;і 21.05.2007 № 246 та проходять психофізіологічну експертизу в
ТОВ "Сімейна клініка П М С  .__________ _____________________________________________________________
_____ На і і ідприємстві розроблені та впроваджую гься "Комплексні заходи щодо досягнення встановлених
нормативі.; безпеки, г ігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони 
праї іі. за і юбігання вип адка м . вироб і шчої о травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам в
ТОВ "МК-Монтаж" на 2020 рік".______________________________________________________________________

Безпека працівників при вико 11 анін робіт підвищеної небезпеки та попередження аварійних ситуацій 
забезпечу, гься:____________ ___________________________________________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в д ію на підприємстві необхідними Положеннями з питань 
охорони нраці;________ _______________________________________________________________________________
- розроблєіінми інструкціями з охорони праці зл видами робіт та професій, які відповідають вимогам 
нормативип\  актів з питань охорони праці;___________________________________________________________

своу' і асним проведенням навчання і п еревірки знань з охорони працівників ТОВ
"МК-Монтаж":____________ ____ 1_______________________________________________________________________
:__про в е : : у п я встуї [ н о і V інструкта ж у___з_ _ 11 игань охорони праці, інструктажів на робочих
місцях: _______________ __________ ____________________________________________________________
- допуском до роботи осіб не молоі її і те за 18 років. які мають відповідну кваліфікацію;___________________
- пр изі і а > {.'пням осіб, в ідпові; '.альті и х _за і шкої іаш і я робіт підвищеної небезпеки, а також осіб, що будуть 
заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;__________________________________________________
- забезі:ечу:ііія працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;______________________________
- забезі; у : унія праціві. і псів сі і єно ля і ом. сгісцвзупям. засобами індивідуального захисту, які відповідають
характеру можливих пебезпечних і шкідливих впробничих факторів.____________________________________
_____ Па ТОВ "М К -М он ;нж" с в наявност і іюрматпвпо-правова документація: Закон України "Про
охорону ;.ічіці", "Порядок_,і.ідачі дозволів_на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткованіія підвищеної небезпеки", затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 № 1107; "Порядок проведення огляду, випробування та
експерт і .є. ■ ;о_обстеженії я гісхнічі юго д іагност ування)_машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 № 687; "Порядок 
проведенії - атестації робочих місць за умовами праці", затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України 01.08.199ор. Л - ,42 (із змінами, внес ліимн згідно з Постановою Кабінету Міністрів України
від 05.10 . .016 № 741 ):__"і іорядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій",
затверд/КС:іпй наказом_ Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007р. № 246 (із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012р. № 107); НПАОП 
0.00-1.71-13 "Правила охорони прані під час роботи з інструментом та пристроями": НПАОП 0.00-1.80-18 
"Прави і . хорони праці :іід час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідні і о обладнання". [ іПАОП 0.00-2.01-05 ‘'Перелік робіт з підвищеною небезпекою"; НПАОП 
0.00-4 .12-(.; 5 "Типове йоло: ке пня про порядок 111; оведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
прані": :. ІАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці": НПАОП 0.00-4.21-
04 "’Гиік і ■ положення одо службу охорони праці"; НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно 
забезііеч : •,я робот о;,аі ця лп охорони прані пранівників"; НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги 
безпека і _ і хорони здооов̂ я і. ри викорнстанпі нрацівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці'1: пі.:,\ОП 27.0-3.01-08 'Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості"; НПАОП 40.1-1.21-98 
Прави;.а безпечної екен т , атації електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації
електре)} с : аповок споживачів та інші._ _____________________________________________________
_____ У і ОВ "МК-іМ()ітіа.к" е кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером, програмним
забезпеч іям для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з охорони прані, 
актами у р нодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону 
праці, методичною і до вії псовою літературо ю. навчальними програмами, необхідними для проведення



навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці.
перевіркіі знань з питань охорони праці.___ ___________________________________________________________

Мате!)іально - тсхнічііа база ТОВ ''МК-Монтаж" відповідає вимогам законодавства з питань 
охорон н н раці і дозволяє дотримуватися _щ і мої нормативно-правових актів з охорони праці, під час
виконання робіт, які декларується.__________ _________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці __  20

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, устаткованим підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний помер 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.


