
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

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

«СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТБУД»___________________________________________________
50006, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Цимлянська,буд.ЗВ,

місцезнаходження,

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

__________________________ іпГо@кЬк.сот.иа________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
на території України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

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

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

(найменування страхової компанії,

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 05.03.20р.
(дата проведення аудиту)

Я,______________________Савченко Микола Олександрович_________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи а

бо фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

вантажопідіймальні крани, а саме: гусеничний кран СКГ-63/100,1990 року
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

випуску, Росія,____ зав. № 4 55, рег.№107;____________________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

робочих місць - 3, в т.ч. на яких існує підвищений ризик - 3, одна___________
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений
виробнича база, одна адміністративна будівля за адресою м. Кривий Ріг, вул. 

Цимлянська,буд.ЗВ (оренда, договір з ТОВ «Вікор» №13/11 від01.11.19р.), 
об'єкти замовника згідно з договорами підряду, стоянка вантажопідіймального 
крану за юридичною адресою.___________________________________________________
ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості: керівник Савченко Микола Олександрович пройшов навчання в 
Приватному закладі «ЦПОН» з загального курсу охорони праці, протокол 
засідання комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 09.11.2018р.№1244/4.20-2018
Відповідальним за справний технічний стан та безпечну експлуатацію наказом по 
підприємству від 02.01.2020р. №8 призначений головний механік Гусєв Андрій 
Михайлович, який пройшов навчання в Приватному закладі «ЦПОН» з загального 
курсу охорони праці, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлу
атації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», НПАОП 0.00-1.83-18 Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів, НПАОП 0.00-1.62-12. Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті, НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт протоколи засідання комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 09.11.2018р.№1244/4.20-2018,від 
24.05.2018р. №1295/4.20-2018., від 22.02.2019р.№197/4.20-2019, від 
23.11.2018р.№1296/4.202018,від 23.11.2 018р.№12 95/4.20-2 018.___________________

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

Наказом по підприємству від 05.09.2017р.№249-ОП створена служба охорони 
праці, відповідно до наказу, функції керівника службою охорони праці 
покладено на інженера з ОП Кучеренко В.А., який пройшов навчання в 
Приватному закладі «ЦПОН» з загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00-1.83
18 «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00
1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОП 0.00-1.75
15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,НПАОП 
0.00 -1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», ПБЕЕС, ППБУ, IV 
група з електробезпеки протоколи засідання Головного управління Держпраці
у____ Дніпропетровській____ області від____ 09.11.2018р.№1244/4.20-2018,_____від
22.02.2019р.№197/4.2019,від2 3.11.2018р.№1296/4.2018,від23.11.2018р.№1295/4.20 
-2018.,від 24.05.2018р. №545-18-01., від 09.11.19р.№1232/4.20-2 018

наявністю служби охорони праці)
Наказом по підприємству від 29.03.2018р. № 66 створено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці у складі: голова комісії Савченко М.О.-директор; 
заступник голови комісії Вяткін А.А.- головний інженер пройшов навчання в 
Приватному закладі «ЦПОН» з загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00-1.83- 
18«Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00- 
1.62-12.«Правил охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОП 0.00-1.75
15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,_____
НПАОП 0.00____-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації

вантажопідіймальних___ кранів,____підіймальних___ пристроїв___ і___ відповідного
обладнання», ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, IV група з електробезпеки протоколи 
засідання протоколи засідання комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській____області________ від____09.11.2018р.№1244/4.20-2018,____ від
22.02 .2019р.№197/4.2 0-2019,______від_____ 23.11.2018р.№129 6/4.20-2 018,______від
23.11.2018р.№1295/4.20-2018, від24.05.2018р. №545-18-01., №159 від 
15.02.2018р._____________________________________
члени комісії: Гусєв А.М. - головний механік, Шіхуцький В.С. - головний 
енергетик пройшли навчання в Приватному закладі «ЦПОН» з загального курсу 
охорони праці, НПАОП 0.00-1.83-18 Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів, НПАОП 0.00-1.62-12. Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті, НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт»,НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і__________
відповідного обладнання», ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, IV група з електробезпеки 
протоколи засідання Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 0 9.11.2018р.№1244/4.20-2018, від 22.02.2019р.№197/4.20-2019, від 
23.11.2018р.№1296/4.20-2018, від 2 3.11.2018р.№1295/4.20-2018, від24.05.2018р.
№545-18-01.,№159від15.02.2018р.; інженер ОП КучеренкоВ.А. .____________________
На підприємстві розроблені:__________________________________________
-Положення про комісію зпитань охорони праці (наказ про затвердження від

05.0 9.2017р.№2 49-ОП) ;_______________________________________________________
-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників 

з питань охорони праці(наказ про затвердження від 05.09.2017р.№249-ОП);



Положення про систему управління охороною праці(наказ про затвердження від
05.0 9.2017р.№2 49-ОП) ;
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці(наказ про затвердження
від06.09.2017р. №251-ОП).
Наказом по підприємству від 10.02.2020р.№27 введеної в дію інструкції з
охорони праці за професіями та видами робіт, а саме:
- інструкція з охорони праці № 4 для слюсаря, який обслуговує вантажопідйомні
крани;
-інструкція з охорони праці № 1 для машиністів автомобільних, гусеничних або
пневмоколісних кранів;
- інструкція з охорони праці № 2 для стропальників;
-інструкція з охорони праці № 2 0 ДЛЯ РОБІТНИКІВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ вантажно-
розвантажувальні РОБОТИ та інші.
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-1.80-18 
Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 
ССБП), НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», НПАОП 40.01-1.21-98 «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті та інструкцій з охорони праці за 
професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт (Протоколи з навчання 
та перевірки знань комісією по підприємству від 10.04.2020р. №02/04, від 
13.04.2020р. №03/04, від 14.04.2020р. №04/04, від 15.04.2020р. №05/04, від 
16.04.2020р. №06/04, від 17.04.2020р. №07/04.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці.________________________________________________________________________
Працівники підприємства що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять 
медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з
"Порядком проведення____ медичних оглядів працівників певних категорій»,
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246. у КНП «Криворізька
міська лікарня №3»._____На підприємстві розроблені_____та впроваджуються
"Комплексні заходи щодо досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та 
виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 
випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 
2020 рік". Працівники підприємства, які виконують роботи на заявлених 
вантажопідіймальних кранах: Луговський А.І. пройшов навчання за професією 
машиніст вантажопідіймального крана в Центрі підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів №1, посвідчення №8554 від 07.03.2008р; Соколовський І.С.
пройшов___ навчання за професією машиніст вантажопідіймального крана в
Приватному закладі «ЦПОН», посвідчення № 0202 від 15.12.17р.________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі вантажо
підіймальні крани, що декларуються) . Раз на рік проводиться технічний огляд 
по місцю виконання робіт спеціалістами ДП «Криворізький ЕТЦ» (акт технічного 
огляду від 24.09.2020р. )

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), 
у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена 
особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту._________________________

засобів індивідуального захисту
На підприємстві в наявності:__________________________________________________
- Закон України «Про охорону праці»;___________________________________________
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;



- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»

НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів»;_________________
- НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві.
Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП);
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт» та інші.
ТОВ «СМПБ» має договір від 30.05.2019 №30/05/19 на ремонт і технічне
обслуговування вантажопідіймальних кранів з ТОВ «Лідерспецсервіс».
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по
професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено
необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є
необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються
за допомогою Інтернету та друкованих видань.

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 р. №

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не 
зазначаєтеся 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.".



j Голови© управління Держпраці 
у Дніпропетровській області
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