
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«Монтажспеиконструкція», 50055, Україна Дніпропетровська область, місто Кривий 

Ріг, вул. Вантажна, буд. 8, оф.І_________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

36607407
код згідно з ЄДРПОУ

Береза Вадим Олександрович, 38(06 7) 6316564;mck-krCci)i. иа
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

згідно договорів підряду на території Дніпропетровської, Вінницької, Волинської, Доне
цької. Житомирської, Запоріжської, Івано Франківської, Київської, Кіровоградської. Лу
ганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, 
Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей на об ’єктах замовника_________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Згідно додатку №1 до порядку, т а  
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третім и  особами, згідно 
постанови КМУ №  1788 від 16.08.2002р зі змінами №  75 від 11.02.2016 в редакції 04.03.2016 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Монтажспеиконструкція» страхування не 
проводилось, тому що підприємство не є об ’єктом підвищеної небезпеки_________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.10.2020р
&

(дата проведення аудиту)

Я , ___________Береза Вадим Олександрович,_________________________
(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, а саме:
1 .Експлуатацію (застосування) машин , механізмів , устатковання підвище
ної небезпеки , а саме:________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,



- вантажопідіймальні крани і машини -  кран автомобільний стріловий 
КС- 4574-2, 199Зр.в, Україна____________________________________

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

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

___________________________8 робочих місиь__________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих,

______ в тому числі 6 на яких існує підвищений ризик виникнення травм
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

______ роботи виконуються на об’єктах замовника_____________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Підприємство орендує офісні приміщення, що знаходиться за адресою: 50086. Україна. 
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бородича. будинок 7-загальна площа 
171.65кв.м одна адміністративна будівля, відділ головного механіка, виробнича дільниия загальна 
площа 2057,0кв.м.__________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості________Береза Вадим Олександрович, директор -  відповідальний за до-
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,

тримання вимог законодавства з питань охорони праиі т а  промислової безпеки, 
пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання», т а  
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області. з 
курсу «Охорона праці-загальний курс», витяг з протоколу від 05.07.2019.№668/4.20-2019: 
«Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) витяг з 
протоколу від 14.09.2018. №992; «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 11.06.2020. №168/4.20-2020. 
присвоєно V-ту  групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках 
напругою до т а  понад 1000В; з «Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з 
протоколу від 14.09.2018. №1023; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
т а  пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 14.09.2018. №1013; «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81- 
18) витяг з протоколу від 14.09.2018, №999; «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 
0.00-1.80-18) витяг з протоколу від 14.09.2018, №997; «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) витяг з протоколу від 14.09.2018, 
№1047. Наказом від 03.01.2020, № 4 створено комісію перевірки знань з питань охорони 
праці. Голова комісії, директор Береза В.О., т а  члени комісії: Самсоненко А.М. -  головний 
інженер, Побоча А.Т. -  заступник директора з охорони праці, пройшли навчання в ПЗ 
«ЦПОН» з курсу «Охорона праці-загальний курс», т а  перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраиі у Дніпропетровській області витяг з протоколу від 14.09.2018. 
№1009: «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) 
витяг з протоколу від 14.09.2018, №992; «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 14.09.2018. 
№1002, присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках 
напругою до 1000В; з «Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з протоколу від
14.09.2018. №  1023 «Правил охорони праиі під час роботи з інструментом т а  пристроями» 
(НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 14.09.2018. №1013; «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) витяг з 
протоколу від 14.09.2018. №999; «Правил охорони праиі під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання » (НПАОП 
0.00-1.80-18) витяг з протоколу від 14.09.2018, №997; «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) витяг з протоколу від 14.09.2018. 
№1047. Наказом від 12.02.2020. №42-ОП призначені відповідальні за безпечне виконання 
робіт на висоті, начальник дільниці Легенчук С.Ф. (протокол №  992 від 14.09.2018р.),



виконроб Колодєєв О.Л(пуотокол №  992 від 13.09.2019р), майстер будівельних т а  
монтажних робіт Діброва Ю. В. (протокол №  691 від 29.11.2019р). ), Пасєка П.М. (протокол 
№  992 від 13.09.2019р), Скляр 0.1. (протокол №  1263 від 15.11.2019р), Шагала Р.І. 
(протокол №  515 від 09.09.2019р). в т.ч. облік, організацію своєчасного огляду, 
випробування т а  зберігання запобіжних поясів т а  пристосувань, ведення Журналу обліку 
т а  зберігання засобів захисту з правом видачі наряд-допусків, Наказом від 12.02.2020, 
№41-0П, призначений відповідальний за безпечне виконання зварювальних робіт  -  
начальник дільниці Легенчук С.Ф.(протокол №  1009 від 14.09.2018р), виконроб Колодєєв 
О.Л(протокол №  546 від 13.09.2019), майстер будівельних т а  монтажних робіт Діброва 
Ю.В. (протокол №  690 від 29.11.2019р), Пасєка П.М(протокол №  546 від 
13.09.2019р). Скляр О. І. (протокол №  1269 від 15.11.2019р), Ш агала Р.Кпротокол №  514 від 
09.09.2019р); Наказом від 12.02.2020 №  44,45 призначені відповідальні за проведення 
вогневих робіт, за справну т а  безпечну експлуатацію сосудів що працюють під тиском  - 
начальник дільниці Легенчук С.Ф.(протокол №  1023, №  999 від 14.09.2018), виконроб 
Колодєєв О.Л(протокол №  1023, №  999 від 13.09.2019р), майстер будівельних т а  
монтажних робіт Діброва Ю.В(протокол №1320 від 19.11.2019р, від 12.12.2019р)., 
Пасєка П.М. (протокол №  1023, №  999 від 13.09.2019р), Скляр О.І. (протокол №  673, № 671  
від 15.11.2019р), Ш агала Р.І. (протокол №  514, №  520 від 09.09.2019р); Наказом від
12.02.2020, № 46 призначений відповідальний за справний стан  і безпечну експлуатацію 
електро-господарства підприємства -  головний енергетик Подлінєв 0 .0 . який пройшов 
навчання з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-
1.21-98) витяг з протоколу від 11.06.2020р №168/4.20-2020, присвоєно V-ту групу з 
електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до т а  понад 1000В; 
Наказом від 17.02.2020, №53 призначений відповідальний за пожежну безпеку на 
підприємстві -  Береза В. О. Наказом по підприємству від 03.10.2018, №91 створена т а  діє 
служба охорони праці в особі заступника директора з охорони праці Побочої А.Т
які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці,

Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені т а  маю ть відповідні 
посвідчення, а саме: верхолаз пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації 
працівників виконуючих роботи підвищеної небезпеки у приватному закладі Кузнєцова В. С. 
за напрямком: безпечне виконання висотно-верхолазних робіт з застосуванням 
спеціального оснащення т а  страхувальних засобів з «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) т а  допущений до виконання 
верхолазних робіт в безопорному просторі з використанням верхолазного спорядження 
(посвідчення №272/09 протокол №  40 від 24.07.2009, протокол №617 від 25.10.2019р), 
пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання», т а  
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області з 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) допускається до виконання 
робіт з робочої т а т ф о р м и  підйомника, т а  колисок для підіймання працівників (протокол 
№  1102 від 05.10.2018р), (протокол №  620 від 25.10.2019р); Електрогазозварники, пройшли 
навчання у ОКП «КУКК» м.Кривий Ріг (посвідчення №  1921 від 24.10.2011р, Професійно- 
технічне училище №  ЗО м.Кривого Рогу Диплом ГЖ  №018533 27.06.1994р, маю ть 3-тю  
групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В 
(остання перевірка знань з питань охорони праці в комісії підприємства, протокол від
12.02.2020, №137): пройшли атестац ію  зварника (протокол №  01-01 від 24.01.2020р) 
Робітники, які виконують роботи на висоті, верхолазні роботи т а  зварювальні роботи, 
щороку проходять: спецнавчання, відповідні інструктажі, перевірку знань з питань 
охорони праці відповідних нормативно-правових актів охорони праці, у тому числі правил 
охорони праиі під час виконання робіт на висоті т а  електробезпеки в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці підприємства ТОВ «Монтажспеиконструкція» в обсязі 
виконуваної ними роботи (протоколи останньої перевірки від 28.02.2020) т а  в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання м. Кривий Ріг. Навчання т а  інструктаж і з



питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення «Про 
порядок проведення навчання т а  перевірки знань з питань охорони праці». Екзамени 
проводяться традиційними методами за білетами. Наказом по підприємству від
08.07.2019, №78-ОП введено в дію 78 інструкцій з охорони праці за професіями т а  видами 
робіт, в тому числі: при виконанні верхолазних робіт, на висоті, для електрогазо
зварника, з безпечної експлуатації запобіжних поясів у т . ч. порядок їх випробування. В 
наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти т а  інструкції з 
експлуатації) на обладнання, яке використовується при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки каски, пояси лямкові запобіжні, верхолазне спорядження, драбини, що 
використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані, т а  яким 
проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а т а к о ж  експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства т а  документів з експлуатації виробників.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту

Працівники ТОВ «Монтажспеиконструкція» забезпечені спецодягом т а  засобами 
індивідуального захисту згідно з галузевими нормами у повному обсязі. При виконанні 
робіт ТОВ «Монтажспеиконструкція» керується нормативно-правовими актами'. Закон 
України «Про охорону праці»: «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
безпеки т а  на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки», затверджений постановою КМУ України від 26 ж овтня 2011 року №1107 зі 
змінами від 07.02.2018р №  48,зі змінами від 03.03.2020р №  207: НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правша 
охорони праці під час роботи з інструментом т а  пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» «Правила пожежної 
безпеки України»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я ми 
засобами індивідуального захисту»; 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» зі змінами №  273 
від 16.11.2007, №  140 від 30.01.2017; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» з урахуванням змін від 30.03.2017р наказ №  526, НПАОП 0.00-
4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» з урахуванням змін від 31.01.2017р 
наказ №  148; П равш а атестац ії зварників.
ТОВ «Монтажспеиконструкція» має куточок з охорони праці, який оснащений наочним 
пршаддям. Наказом від 03.10.2018, №92-ОП введені в дію програми інструктажів, 
навчання т а  перевірки знань з питань охорони праці.
На підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктаж у з 
питань охорони праці; реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці на робочому місці; 
реєстрації інструкцій з охорони праці; видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі 
нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; видачі нарядів; протоколів 
перевірки знань; .реєстрація нещасних випадків на виробництві; обліку т а  зберігання 
засобів захисту.____________________________________________________________ .

нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці т а
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^  2 0^-р . № .

/  ТІри^ки: 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.
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