
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_______
«ТЕХНОРЕМОНТ-КР»______________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______50006, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гурова Вадима, будинок 7, кв. 53_____
місцезнаходження,

___________________________________ 43846193_____________________________________ _
код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________ Директор Харченко Микола Іванович__________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____________________ тел. (098)521-60-54. e-mail: mikolahrcnk@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 об’єктах замовника на території 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 договір від 10.11.2020р. № 15-ГД/02-207- 
01443, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю Страхова компанія «Альфа- 
Г арант».________________ ___________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 23 листопада 2020р._______

(дата проведення аудиту)
Я ,___________________________Харченко Микола Іванович,_____________________________

(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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра:______________________________________
Зварювальні роботи;_________________________________________________________________
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування 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:_______________________________________ „_____
- устатковання для транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та
огрудкування руд і концентратів у гірничорудній, нерудній промисловостях:____________
Газополум’яні роботи._____ _________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідймальні крани, а саме:_____________________________________________________
- кран автомобільний МКАТ-40, рік виготовлення 1989, країна виробник СРСР.______________

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)

______Кількість робочих місць -  9. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  5.__________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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______Виробничі приміщення підприємства орендовані (договір оренди нерухомого майна від
03.11.2020 № 5, укладений з ФО Іванов Ю.О.) за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кривий 
Ріг, вулиця Спартака, будинок 1436.___________________________________________________

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

Інші відомості: Директор TOB «ТЕХНОРЕМОНТ-КР» Харченко М.І. пройшов навчання з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 03.11.2020 № 303). ___________________________________________
______Головний механік Яценко В.А., головний енергетик Нечай С.В., інженер з охорони праці
Бояров Д.В. пройшли навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
першої_____допомоги_____потерпілим,_____електробезпеки,_____пожежної_____безпеки_____в
ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 10.11.2020
№ 324).____________________________________________________________________________
______Головний механік Яценко В.А., головний енергетик Нечай С.В., інженер з охорони праці
Бояров Д.В. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів в ТОВ «ЦТОР» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 10.11.2020 № 322)._____________
______Директор Харченко М.І. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 27.10.2020 №293)._______________________________________________________________
______Головний механік Яценко В.А., інженер з охорони праці Бояров Д.В. пройшли навчання з
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і ві гтповідного обладнання в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Київській області (протокол засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці від 10.11.2020 № 323).______________________________________
______Головний механік Яценко В.А., головний енергетик Нечай С.В., інженер з охорони праці
Бояров Д.В. пройшли навчання з законодавчих актів з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 17.11.2020 № 313-1/2)._________________________________________
______Директор Харченко М.І. (III група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в
електроустановках напругою до 1000 В), головний енергетик Нечай C.B. (IV група з 
електробезпеки, допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В) 
пройшли навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 17.11.2020 №299).________________________________________________________ •
______Директор Харченко М.І., головний механік Яценко В.А., головний енергетик Нечай С.В.,
інженер з охорони праці Бояров Д.В. пройшли навчання та перевірку знань з Пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ та організацій в ТОВ «ЦТОР» (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань пожежної безпеки від 28.10.2020 № 309)._________________________
______Безпечне ведення робіт пі тштттеної небезпеки та експлуатація устатковання здійснюється
навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом відповідно до посадових зобов’язань.
______Наказом від 28.10.2020 № 7 головного енергетика Нечая С.В. призначено особою,
відповідальною за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства. 
______Наказом від 28.10.2020 № 9 призначено особу, відповідальні за пожежну безпеку на
підприємстві та за організацію безпечного виконання вогневих робіт -  головний енергетик 
Нечай С.В.____________________ ____________________________________________________



Наказом від 28.10.2020 № 10 призначено особу, відповідальні за безпечне проведення робіт
за допомогою вантажопідіймальних кранів, та за організацію безпечного виконання робіт на
висоті -  головний механік Яценко В.А._________________________________________________
______Наказом від 30.10.2020 № 14 призначено особу, відповідальну за справний стан
вантажопідіймальних кранів -  головний механік Яценко В.А.______________________________

Наказом від 28.10.2020 № 8 призначені особу, відповідальну за організацію та безпечне 
виконання робіт підвищеної небезпеки, видачу наряд-допусків на виконання робіт підвищеної
небезпеки -  головний механік Яценко В.А.______________________________________________
______На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними
працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з 
питань охорони праці._______________________________________________________________

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

______Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена служба
охорони праці, яка підпорядкована безпосередньо директору ТОВ «ТЕХНОРЕМОНТ-КР». 
Функції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці Бояров Д.В. (наказ від 28.10.2020
№ 2 ) .______________________________________________________________________________________________________

На підприємстві наказом від 28.10.2020 № 6 затверджено склад комісія з перевірки знань
працівників підприємства з питань охорони праці._______________________________________
Голова комісії: ________________________________________________________________
- директор ТОВ «ТЕХНОРЕМОНТ-КР» Харченко М.І.;__________________________________

члени комісії:________ _____________________________________________________________
- головний Яценко В .А.; ___________________________________________________________
- головний енергетик Нечай С.В.;______________________________________________ _______
- інженер з охорони праці Бояров Д.В._________________________________________________

______Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці
ТОВ «ТЕХНОРЕМОНТ-КР» навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони 
праці в учбових закладах.________
______Також на підприємстві розроблені та затверджені:_________________________________
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом від 28.10.2020 № 5:
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 30.10.2020 № 12;___________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

затверджене наказом від 28.10.2020 № 5;_______________________________________________
- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, 

затверджене наказом від 28.10.2020 № 5;_______________________________________________
- Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з питань охорони праці, 

затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ «ТЕХНОРЕМОНТ-КР» від
05.10.2020 № 1._____________________________________________________________________
______Організовано проведення інструктажів та стажування працівників підприємства. Наказом
від 28.10.2020 № 4 затверджено програми інструктажів з охорони праці. На підприємстві згідно п. 
6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань о хорони 
праці та протипожежної безпеки» та «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці». _________________________________________________________ *_____
______Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998р. № 9, затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, а саме:_____________
-  інструкція з охорони праці № 1 для електрогазозварника;________________________________
-  інструкція з охорони праці № 2 для стропальника;______________________________________
-  інструкція з охорони праці № 3 для слюсаря чергового та з ремонту устаткування;__________
-  інструкція з охорони праці № 4 для електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування;
-  інструкція з охорони праці № 5/ВР загальна для працівників ТОВ «ТЕХНОРЕМОНТ-КР»;
-  інструкція з охорони праці № 7/ВР під час виконання робіт на висоті з використанням
спеціальних страхувальних засобів;____________________________________________________
та інші.____________________________________________________________________________
На підприємстві ведуться:



-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці та інструктажів з охорони 
праці;_____________________________________________________________________________
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;_________________________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.______________________________________
______Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336. на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу.___________________________________
______Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли навчання та
перевірку знань з професій та мають відповідні посвідчення.___________________________ _
______Зварник Портянко Є.Ю. пройшов навчання за професією «електрогазозварник» в
TOB «НКК «Моноліт» (посвідчення від 30.05.2020 № 001481)._____________________________
______Зварник Сліпак Д.П. пройшов навчання за професією «електрогазозварник» в
КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради (посвідчення від 27.12.2019
№ 29)._____________________________________________________________________________
______Слюсар-ремонтник Слизький О.С. пройшов навчання за професією «слюсар черговий та з
ремонту устаткування» в ДП «НКК «Кривбасбуд» (посвідчення від 27.12.2019 № 000934)._____
______Слюсар-ремонтник Тимуш В.А. пройшов навчання за професією «слюсар черговий та з
ремонту устаткування» в ДП «НКК «Кривбасбуд» (посвідчення від 27.12.2019 № 000912)._____
______Електрослюсар Грицан Р.І. пройшов навчання за професією «електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту устаткування» в TOB «ІРНА ЛТД» (свідоцтво від 12.12.2019 № 000441/19).
______Машиніст крану Монастирний В.В. пройшов навчання за професією «машиніст крану
автомобільного 6-го розряду» в Центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1
м. Кривий Ріг (посвідчення від 25.06.2018 № 0105).______________________________________
______Всі працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки проходять
перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті, інших нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
виконуваної ними роботи в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
ТОВ «ТЕХНОРЕМОНТ-КР» (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці від 17.11.2020 №№ 1, 2, 3, та інші)._______________________________________________
______Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. № 246, на 
підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники підприємства проходять 
обов’язковий профілактичний медичний огляд в медичних закладах за місцем проживання. У 
відповідності до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства, що 
зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, проходять психофізіологічну експертизу.

Відповідно до пп. 4.2-4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», працівники ТОВ «ТЕХНОРЕМОНТ-КР» 
забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями, розташованими на об’єктах підприємств-
замовників згідно з умовами укладених договорів підряду.________________________________
______На виконання вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві
затверджено план комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження 
випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій.____________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, на підприємстві
експлуатується наступне устатковання та інструмент: для виконання газополум’яних робіт на 
підприємстві є в наявності комплект газополум’яного обладнання (редуктор балонний кисневий 
типу БКО-50-4-2ДМ. рукава гумові, різак рідкопаливний для ручного кисневого різання типу РК- 
300, бачок для рідкого пального БГ-08-1ДМ), рік виготовлення -  2020; роботи з виконуються з 
використанням зварювального обладнання, ручного електроінструменту (зварювальний апарат 
НІТАСН W-160, заводський № Н-10-509709, рік виготовлення -  2020; машинка ручна
шліфувальна DWT WS10-125T, заводський № 2400450. рік виготовлення -  2020).____________
______При виконанні монтажних робіт на підприємстві експлуатується кран монтажний
спеціальний автомобільний МКАТ-40 в/п 40 т. рік виготовлення 1989, заводський № 121, країна



виробник СРСР. Технічний огляд крану проведено ТОВ «ЛромТехДіагностика» 14.04.2020р. За 
результатами технічного огляду кран знаходиться в технічно справному стані, відповідає вимогам 
нормативний документів, та може експлуатуватися у відповідності до експлуатаційної та 
нормативної документації. Дозвіл ТОВ «ПромТехДіагностика» на технічний огляд, випробування, 
експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (в тому числі вантажопідіймальних кранів) № 32.17.30. виданий Держпраці, дійсний до
18.09.2022._________________________________________________________________________
______На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми,
устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, протоколи перевірки 
технічного стану).__________________ _________________________________________________

експлуатаційної документації,

______Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці та згідно з переліком професій та посад, зазначених штатним розкладом 
підприємства, затвердженим директором TOB «ТЕХНОРЕМОНТ-КР», забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами: костюм 
бавовняний (на 12 міс.), черевики шкіряні (на 12 міс.), рукавиці (на 7 днів), каска захисна з 
підшоломником (на 24 міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка 
утеплена (на 24 міс.), штани утеплені (на 24 міс.), чоботи утеплені (на 24 міс.), підшоломник
утеплений (на 24 міс.)._______________________________________________________________
______При виконанні робіт на висоті працівники підприємства використовують спорядження для
всього тіла для утримування і обмежування типу 2ПЛ-К (дата виготовлення та випробування — 
вересень 2020 року)._________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

______На підприємстві є в наявності: Закон України Про охорону Праці. НПАОП 0.00-1.71-13
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.15-07 
Правила охорони праці під час виконання на висоті, НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-4.11-07 
Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці, НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-7.11-12 
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, НПАОП 0.00- 
7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації 
електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, та інші.__________________________ ______________________________________
______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 забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками,

іями з охорони праці, тощо, які знаходяться у вільному доступі. ______
вової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

лУО  /  Лх • ' І 'їЛ / е es&c. ̂
(ініціали та прізвище)

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 

у 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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