
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"КРОНВЕРК"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Героїв-Підпільників,
будинок 36/2

місцезнаходження,

______________ 30734225, Нечай Андрій Михайлович,______________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________(056) 494-75-57, шаі1@кгопуегк.иа________________
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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Героїв-Підпільників,

будинок 36/2
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

ПрАТ "СК АСКО ДС”, 1 рік, В№387658 від 28.08.2020 р.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, 

номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці { ^ е  проводився 
(дата проведення аудиту) / / * * /

Я, Нечай Андрій Михайлович, директор ТОВ "КРОНВЕРК"_____
(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
1. устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 

станцій і мереж, технологічне електрообладнання) (п.7 додатку 7 Порядку), а 
сама:
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0,4-25-У1, зав. № 103, 2020 р.в., Україна;



• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У1, зав. № 104, 2020 р.в., Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0,4-25-У1, зав. № 105, 2020 р.в., Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У1, зав. № 106, 2020 р.в., Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У1, зав. № 107, 2020 р.в., Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У1, зав. № 108. 2020 р.в.. Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У1, зав. № 109, 2020 р.в., Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У 1, зав. № 110, 2020 р.в., Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У1, зав. № 111, 2020 р.в., Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У1, зав. № 112, 2020 р.в., Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У 1, зав. № 113. 2020 р.в., Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У 1, зав. № 114. 2020 р.в., Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У 1, зав. № 115, 2020 р.в.. Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У1, зав. № 116, 2020 р.в.. Україна;
• мачта освітлювальна МКО-8-6/0.4-25-У1, зав. № 117, 2020 р.в.. Україна;
• комірка ПККЗ-10У1 для освітлювальних установок, зав. № 123, 2020 р.в., 

Україна;
• комірка ПККЗ-10У1 для освітлювальних установок, зав. № 124, 2020 р.в., 

Україна;
• комірка ПККЗ-10У1 для освітлювальних установок, зав. № 125, 2020 р.в., 

Україна.
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 19, з них 5, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

будівель і споруд (приміщень) -  1, виробничих об'єктів (цехів, ДІЛЬНИЦЬ, структурних 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

підрозділів) - 1______________________________________________________
структурних підрозділів)

Інші відомості:
Плохой Василь Григорович -  заступник директора з питань охорони праці, 

відповідальна за контроль по дотриманню вимог законодавства з питань охорони 
праці.

Кущевский Андрій Іванович -  начальник монтажної дільниці, відповідальний за 
електробезпеку, за пожежну безпеку, за видачу наряд-допусків, за безпечну 
експлуатацію устатковання напругою понад 1000 В (електричного устатковання
електричних станцій і мереж, технологічного електрообладнання).

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

• Витяг з протоколу № 426-2020 від 08.09.2020 р., засідання комісії ГУ Держпраці у 

Київській області з перевірки знань нормативно-правових актів з охорони праці: 

Закони і нормативно-правові акти з охорони праці, електробезпеки, пожежної 

безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та 

надзвичайних ситуацій на виробництві, надання першої допомоги потерпілим від



нещасного випадку (Загальний курс з ОШ у директора Нечай Андрія 

Михайловича, заступника директора з питань охорони праці Плохого Василя 

Григоровича, начальника монтажної дільниці Кущевського Андрія Івановича, а 

також додатково НПАОП 0.00-1.15-07 "Правил охорони праці під час виконання 

робіт на висоті", НПАОП 0.00-1.71-13 "Правил охорони праці під час роботи з 

інструментом та пристроями" у начальника монтажної дільниці Кущевського 

Андрія Івановича, які пройшли навчання у ТОВ "НВК "ВЕКТОР".

• Витяг з протоколу № 214-2020 від 08.09.2020 р., засідання комісії ГУ Держпраці 

у Київській області з перевірки знань вимог НПАОП 40.1-1.21-98 Правил 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), НПАОП 40.1-1.07- 

01 Правил експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ) у заступника директора 

Плохого Василя Григоровича (IV група з електробезпеки в якості інспектувальної 

особи-), начальника монтажної дільниці Кущевського Андрія Івановича (V група з 

електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках напругою до та понад 

1000В), які пройшли навчання в ТОВ "НВК "ВЕКТОР".

• Витяг з протоколу № 214-2020 від 08.09.2020 р., засідання комісії ТОВ "НВК 

"ВЕКТОР" з перевірки знань вимог "Правила технічної експлуатації 

електроустановок споживачів" ШТЕЕС), "Правила роздрібного ринку електричної 

енергії" (ПРРЕЕ), "Правила улаштування електроустановок" (ПУЕ) у заступника 

директора Плохого Василя Григоровича (IV група з електробезпеки в якості 

інспектувальної особи), начальника монтажної дільниці Кущевського Андрія 

Івановича (V група з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках 

напругою до та понад 1000В), які пройшли навчання в ТОВ "НВК "ВЕКТОР".

• Витяг з протоколу № 156-2020 від 08.09.2020 р. ТОВ "НВК "ВЕКТОР" з перевірки 

знань Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А .01-001-2014) у начальника 

монтажної дільниці Кущевського Андрія Івановича.

У ТОВ "КРОНВЕРК" наказом № 3 від 09.09.2020 року створено службу охорони 
праці. Наказом № 2 від 09.09.2020 року, затверджено Положення про систему 
управління охороною праці у Товаристві. Плохой Василь Григорович -  заступник
директора з питань охорони праці.

наявністю служби охорони праці,
О

Наказом № 15 від 09.09.2020 року затверджені посадові інструкції: директора 

підприємства, головного бухгалтера, технічного директора, заступника директора з технічних 

питань, заступника директора з питань охорони праці, заступника головного бухгалтера, 

керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва, фахівця з маркетингу.



економіста, юриста, інженера-проектувальника, інженера з проектно-кошторисної роботи, 

інженера з автоматизованих систем керування виробництвом, секретаря керівника, начальника 

монтажної дільниці. електрогазозварника. електромонтера з обслуговування 

електроустановок, слюсаря з ремонту технологічних установок (18 од.). Наказом № 8 від 

09.09.2020 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в 

тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

• Інструкція з проведення вступного інструктажу з питань охорони праці.

• Інструкція з проведення первинного інструктажу.

• Інструкція під час робіт з ручним інструментом та пристроями.

• Інструкція під час роботи з електрифікованим інструментом та пристроями.

• Інструкція під час робіт в діючих електроустановках.

• Інструкція під час монтажу кабельних мереж.

• Інструкція під час монтажу заземлення.

• Інструкція для електромонтера.

• Інструкція для електромонтера-налагоджувальника.

• Інструкція для слюсаря-ремонтника.

• Інструкція з заходів пожежної безпеки.

• Інструкція з надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного 

випадку.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються 
згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці», яке затверджене наказом № 6 від 09.09.2020 року.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

• Паспорти та інструкції з експлуатації на мачти освітлювальні МКО-8-6/0,4-25- 
У1 -  15 од.

• Паспорти та інструкції з експлуатації на комірки ПККЗ-10У1 для
освітлювальних установок -  3 од.

експлуатаційної документації,

Рукавички діелектричні - 2 пари, боти діелектричні - 2 пари, індикатор напруги 
Поіск-ІФ - 3 шт., покажчик напруги УВН80-2М/1 - 2 шт., штанга ізолююча ШО-1- 1 
шт., штанга ізолююча ШО-15 - 1 шт., штанга розрядна КУ-10 - 1 шт., кліщі
токовимірювальні Ц-90 - 1шт., кліщі токовимірювальні АРРА-138 - 2 шт., пояс
лямочний комбінований ПЛК-1 - 2 шт.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ "КРОНВЕРК" є затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань 
з питань охорони праці. Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного.
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первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено 
необхідної навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є 
необхідні нормативно - правові акти з охорони праці

• Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 Про затвердження “Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”

• НПАОП 0,00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті».

• НПАОП 0,00-1.71-13 "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями",

• НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників».

• НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час 
використання виробничого обладнання працівниками».

• НАПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні».
• НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці».

• НПАОП 0.00-4.12-05 «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».
• НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів».
• НПАОП 40.1-1.01-97 "Правила безпечної експлуатації електроустановок".
• НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок".
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки.
+ в и ир^фи^тивно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Товарг/т^р х У л а

_  А.М. Нечай
(ініціали та прізвище)

20Д £р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці _____А У ______ 2020 р. № / <РЛ/3- / / , {  Л -С р у
Ш~Оро  ̂ /  АА
Примітки: 1 (^Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних'д 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.
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