
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: : ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ
__________ ОБ’ЄДНАННЯ «ЄДИНА КОМПАНІЯ"»_________

(для юридичної особи: найменування

Україна, 50026, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Чумацький шлях, 2а
юридичної особи, місце знаходження,

_____________________________код ЄДРПОУ 30734890________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________Директор -  Шибко Сергій Леонідович__________________
прізвище, ім’я та по-батькові керівника

__________________ Тел. (056)-499-15-95, eskpr2017@gmail.com________________
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти 

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по-батькові, серія і номер паспорту, ким і коли виданий,

місце проживання, 

реєстраційний Номер облікової картки платника податків,

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

___________ Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Чумацький шлях, 2а. та
територія України_____________________________________________________________

місце, (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів

устаткування підвищеної небезпеки

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

(найменування страхової компанії,

згідно додатку 1 до Порядку проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року підприємство не є 
об’єктом підвищеної небезпеки._________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 22.10.2018 р.
(дата проведення аудиту)

Я,____________________Шибко Сергій Леонідович________________________________
(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
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підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра________________________________
Роботи верхолазні____________________________________________________________
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій_________________________________________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої
частоти._____________________________________________________________________
Зварювальні роботи___________________________________________________________

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, 
реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в 
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, а саме:

- Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські 
конвеєри, підйомники та колиски для підіймання працівників;______________________

- Технологічні транспорті засоби;_________________________________________
- Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 

станцій і мереж, технологічне електрообладнання).______________________________
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,

колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)__________
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних

підйомників.__________________________________________________________________
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин. 
Газополум’яні роботи._________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, (балони з киснем -  8 од. та 
пропаном -  2 од., країна виробник -  Україна)_____________________________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання) (трансформатор ТМ 400/10-75У1, 
заводський номер 24613, потужність 400 кВА (Україна), ТМ 160/10-75У1, б/н, 
потужність 160 кВА. (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 -  15, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 
15___________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм

офісні та виробничі приміщення за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул.
Чумацький шлях, 2а належать підприємству______________________________________
одна виробнича база, АБК, Пункт технічного обслуговування -  2 од_________________
Виконання робіт здійснюється за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. 
Чумацький шлях, 2а, а також на території підприємств-замовників Дніпропетровської 
області

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



Інші відомості: Керівник і головні фахівці підприємства атестовані на знання 
нормативно-правових актів з охорони праці, V встановленому порядку, відповідно до 
програми підготовки керівників і провідних спеціалістів з питань охорони праці 
(посвідчення директора Шибко C.J1. № 12013 від 11.09.2019 ТОВ НКЦ «Моноліт», 
протокол від 11.09.2019 № 9/59, комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл., посвідчення заступника директора з охорони праці і 
промислової безпеки Логвінова В.В. №6624 від 06.06.2018 TOB HKU «Моноліт», 
протокол № 6/1 комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., 
посвідчення головного інженера Заходи О.П. № 11017 від 21.08.2019 TOB НКЦ 
«Моноліт», протокол від 21.08.2019 № 8/92 комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл. посвідчення головного механіка Бадеги Р.В. № 11018 від 
21.08.2019 TOB HKU «Моноліт», протокол від 21.08.2019 № 8/92 комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.).

Наказом по підприємству від 06.06.2019 № 78 відповідальним за 
електрогосподарство призначений головний механік Бадега Роман Вікторович -  
пройшов навчання у TOB «HKU «Моноліт» - IV гр., перевірку знань комісією комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. протокол № 8/88 від 
21.08.2019, посвідчення № 11019.

Наказом по підприємству від 15.01.2018 № 12 призначені посадові особи, 
відповідальні за виконання вогневих (зварювальних) робіт - головний механік Бадега 
Р.В. (пройшов навчання ППБ України у встановленому порядку у TOB HKU «Моноліт», 
перевірку знань комісією, (посвідчення № 03027015, протокол від 19.07.2018 № 112); 
пройшов навчання Правил будови та безпечної експлуатації судин, які працюють під 
тиском у встановленому порядку у TOB HKU «Моноліт», перевірку знань комісією 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. (посвідчення № 
002504, протокол від 22.03.2017 № 3/82);

начальники дільниці -  Семенов Ю.Ю., Костенко І.M., Денисов Е.В., Фомін A.C., 
механік Жилкін А. О., пройшли навчання ППБ України у встановленому порядку у 
TOB HKL1 «Моноліт», протокол № 133 від 01.10.2019 ._____________________________

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

промислової безпеки;

Наказом від 22.08.2011 р. № 69 - на підприємстві створена служба охорони праці, 
яка представлена в особі заступника директора з охорони праці і промислової безпеки 
Логвінова В.В,- пройшов навчання законодавчим і нормативно-правовим актам з 
охорони праці в TOB HKU «Моноліт» протокол від 06.06.2018 № 6624 комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. Заступник директора з 
охорони праці і промислової безпеки Логвінов В.В. - пройшов навчання в TOB HKL1 
«Моноліт» з ПБЕЕС, ПТЕЕС протокол від 06.06.2018 № 6/2 (IV група) комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл. посвідчення № 6611________________

наявність служби охорони праці,

На підприємстві згідно наказу від 04.09.2019 № 122 створено комісію з перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці у наступному складі:

Головний інженер Захода О.П. пройшов навчання законодавчим і нормативно- 
правовим актам з охорони праці в TOB HKU «Моноліт», перевірку знань комісією



Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол від 21.08.2019
№ 8/92);

заступник директора з охорони праці і промислової безпеки Логвінов В.В., 
пройшов навчання законодавчим і нормативно-правовим актам з охорони праці в ТОВ 
HKU «Моноліт», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол від 06.06.2018 № 6/1 );

головний механік Бадега Р.В,, пройшов навчання законодавчим і нормативно- 
правовим актам з охорони праці в TOB HKU «Моноліт», перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол від 21.08.2019 
№ 8/92);

ст. інспектор відділу кадрів Думіна В.В., пройшла навчання законодавчим і 
нормативно-правовим актам з охорони праці в ТОВ НКЦ «Моноліт», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол від
14.06.2017 № 6/41).

Головний інженер Захода О.П. пройшов навчання з Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в ТОВ НКЦ 
«Моноліт», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол від 28.08.2019 № 8/133);

заступник директора з охорони праці і промислової безпеки Логвінов В.В., 
пройшов навчання з Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в TOB HKL1 «Моноліт», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол від
06.06.2018 № 6/9 );

головний механік Бадега Р.В., пройшов навчання з Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в ТОВ НКЦ. 
«Моноліт», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол від 25.07.2018 № 7/102);

Члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці 
пройшли навчання з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18)»: 
головний інженер Захода О.П. пройшов навчання в TOB HKL1 «Моноліт» (посвідчення 
№ 9685, протокол від 29.07.2018 № 7/114);
заступник директора з охорони праці і промислової безпеки Логвінов В.В., пройшов 
навчання в TOB НКІЛ «Моноліт» (посвідчення № 8724, протокол від 11.07.2018 
№ 7/31);
головний механік Бадега Р.В,, пройшов навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт» (посвідчення 
№ 9689, протокол від 29.07.2018 № 7/114)
механік Гусєв Є.О., пройшов навчання в Центрі навчання та розвитку персоналу ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» (посвідчення № 2019/4164, протокол від 15.05.2019 
№ 1084), пройшов перевірку знань комісії підприємства, протокол 27 від 13.05.2020) 
Члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці 
пройшли навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт» з «Правил пожежної безпеки України»: 
головний інженер Захода О.П. пройшов навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт», перевірку 
знань комісією, (посвідчення № 0811, протокол від 15.08.2019 № 113);



заступник директора з охорони праці і промислової безпеки Логвінов В.В., пройшов 
навчання в TOB HKU «Моноліт», перевірку знань комісією, (посвідчення № 
03027013, протокол від 19.07.2018 № 112);
головний механік Бадега Р.В,, пройшов навчання в TOB HKU «Моноліт», перевірку 
знань комісією, (посвідчення № 03027015, протокол від 19.07.2018 № 112); 
ст. інспектор відділу кадрів Думіна В.В., пройшла навчання в TOB HKU «Моноліт», 
перевірку знань комісією, (посвідчення № 03027014, протокол від 19.07.2018 № 112). 
Члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці 
пройшли навчання в TOB НКЦ «Моноліт» з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» та «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів:
головний інженер Захода О.П. пройшов навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт», IV гр., 
перевірку знань комісією комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
обл. протокол № 8/88 від 21.08.2019, посвідчення № 11018;
заступник директора з охорони праці і промислової безпеки Логвінов В.В., пройшов 
навчання в TOB HKU «Моноліт», IV гр., перевірку знань комісією комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл. протокол № 6/2 від 06.06.2018, 
посвідчення № 6611.);
головний механік Бадега Р.В,, пройшов навчання в TOB HKU «Моноліт», IV гр., 
перевірку знань комісією комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
обл. протокол № 8/88 від 21.08.2019, посвідчення № 11019.
_____ Члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці
пройшли навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт» з «Правил охорони праці при виконанні робіт 
на висоті»:
головний інженер Захода О.П. пройшов навчання в ТОВ НКЦ, «Моноліт», перевірку 
знань комісією комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. 
протокол № 2/102 від 22.02.2018, посвідчення № 2181;
заступник директора з охорони праці і промислової безпеки Логвінов В.В., пройшов 
навчання в ТОВ НКЦ. «Моноліт», перевірку знань комісією комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл. протокол № 6/5 від 06.06.2018, 
посвідчення № 6625.);
головний механік Бадега Р.В,, пройшов навчання в TOB HKL1 «Моноліт», перевірку 
знань комісією комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. 
протокол № 11/140 від 29.11.2017, посвідчення № 011501.
Пройшли навчання з Охорони праці і промислової безпеки у будівництві. Основні 
положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП) та перевірку знань комісією комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.:
- гол, механік Бадега Р.В., протокол від 06.07.2015, посвідчення № 001289;
- нач. Дільниці Денисов Е.В., протокол від 06.07.2015, посвідчення № 001288.
Пройшли навчання Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт:
- гол, механік Бадега Р.В., протокол від 23.08.2016, посвідчення №007595;
- слюсар Сковородка В.M., протокол від 23.08.2016, посвідчення №007596;
- маш. ДГКу Давиденко О.В., протокол від 23.08.2016, посвідчення №007598.
Пройшли навчання з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями:
- головний інженер Захода О.П., протокол №8/95 від 21.08.2019, посвідчення №10862;



- електрогазозварювальник Меркулов Олександр Вікторович, свідоцтво № 
0001557, видане Криворізьким професійним ліцеєм 16.02.2004, ПТМ в TOB HKU 
«Моноліт», Протокол від 12.12.2019 № 162 комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл., пройшов навчання Правил будови та безпечної експлуатації 
судин, які працюють під тиском у встановленому порядку у TOB HKU «Моноліт», 
перевірку знань комісією, (посвідчення № 2040, протокол від 20.02.2019 № 2/108, 
перевірку знань комісією підприємства 14.02.2020)

електрослюсар Вініченко Михайло Олексійович, пройшов навчання за 
професією в управлінні персоналу КДГГМК «Криворіжсталь», посвідчення № 8742 від 
21.01.1998 р., III гр. з електробезпеки, протокол перевірки знань від 14.02.2020 № 10 
(ЕБ І

- Слюсар з ремонту Панфіловський Євген Петрович, атестований на знання 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), та 
допущений до виконання робіт на висоті (у тому числі верхолазні роботи), посвідчення 
№ 00001398 видане ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Протокол від 
30.05.2014 № 293, пройшов перевірку знань комісією підприємства, протоколи 
№№ 10 та 10 (ЕБ) від 14.02.2020 р.;

- Лагода Олег Борисович -  машиніст екскаватора одноковшового 4-го розряду, 
пройшов кваліфікаційне навчання в TOB «HKU «Моноліт», протокол 9/112-1 
посвідчення № 12604, перевірка знань з охорони праці та інструкцій з експлуатації 
машин і механізмів комісією TOB «ЕСК» - 14.02.2020, протокол № 9.

ін с тр укц ій  про  прове д е нн я  навчання та ін стр укта ж у  з питань о хо р о н и  праці,

Трансформатори ТМ 400/10-75У1, заводський номер 24613, потужність 400 кВА 
(Україна), ТМ 160/10-75У1, б/н, потужність 160 кВА. (Україна) пройшли випробування 
спеціалістами ТОВ «Криворіжелектромонтаж» 11.03.2020 р., протоколи № 86 та 87.

Екскаватор ЭО-2621В, державний номер № 39784АЕ, 1993 року, країна -  
виробник -  Росія, а також екскаватори, арендовані на других підприємствах.

Експлуатація балонів з киснем та пропаном здійснюється за допомогою 
з’єднувальних шлангів, редукторів та різаків, поставка балонів з газом здійснюється 
на підставі договорів з ТОВ «Дніпропромсинтез» та ТОВ «Дніпрорегіонгаз».

експлуатаційної документації,

Працівники ВБО «Єдина компанія» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту для виконання робіт в повному обсязі, а саме: спец, 
черевики із захисним підноском; черевики комбіновані: півчобітки шкіряні зимові із 
захисним підноском; брюки ватні; жилети сигнальні; каски захисні; костюм ІТР з 
логотипом костюм робочий (куртка + брюки); костюм робочий (куртка + комбінезон); 
костюм робітник з логотипом; куртка ватна; куртка утеплена; рукавички (МБС) KP; 
рукавички KUC; рукавички гумові; плащі брезентові; підшоломник; напівкомбінезон 
утеплений; респіратор пелюстка; рукавиці брезентові; окуляри захисні, спецодяг з 
вогнезахисним просочуванням, спецвзуття на діелектричній підошві, краги спілкові, 
шолом захисний, респіратори, костюми зварника, маски зварника, протигаз шланговий 
П ІІІ -  2 одиниці, пояса запобіжні, лямкові з двома стропами ПЛКЗ (акт випробування 
від 12.04.2020)- 12 од.______________________________________________________

засобів індивідуального захисту



Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки. В наявності кабінет та клас з охорони праці, 
забезпечений необхідними наочними матеріалами та друкованими виданням, 
підручниками та нормативно-правовими документами (Закон України «Про охорону 
праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», 
затверджений постановою Кабінет міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 (із 
змінами), нормативні документи згідно покажчика нормативно-правових актів з 
охорони праці, а саме: «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18)», «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожежної безпеки України» НАПБ 
А.01.001-2015, НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», 
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском; НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань 
охорони праці підприємства», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці»._________________________________________

На підприємстві розроблено: програми вступного та первинного інструктажу з 
охорони праці; програми навчання посадових осіб з охорони праці; програми 
стажування на робочих місцях.

нормативно-мйшйеЯ’^^^зкр іа л ь н о -те хн ічн о ї бази навчально-методичного забезпечення

С.Л. Шибко

«ЗО» липня 202С
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці « 20 р.
№ їб # '.

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.”.




