
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РУБІКОН »_______________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гоголя, б.13 код згідно з ЄДРПОУ - 

13424983_________________________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Директор: Григоренко Олександр Володимирович, Тел. (0562) 31 -20-00;________________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону

e-mail : anna.orishaka@rubikon-monolit.com_____________________________________________
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;

_____________________Роботи виконуються на території України__________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування), 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Інф ормація  про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» ", строк дії страхового полісу до 31.01.2020, договір №21/15341/338 від
11.12.2019 р._______________________________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 08.09.2020
(дата проведення аудиту)

Я , Григоренко Олександр Володимирович_____________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної 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:
роботи в траншеях, котлованах; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 
метри або в зоні розташування підземних комунікацій ;__________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

вантажопідіймальні крани, підйомники :
вантажопідіймальний кран баштовий «YONGMAO» ST5515B Q = 8 т, 2008 р.в., КНР; 

будівельний підйомник модель SC 100/100А, 2005 р.в., КНР ; вантажопідіймальний кран 
автомобільний КТАт -  25, 2006 р.в., Україна ; вантажопідіймальний стріловий самохідний 
кран QY30V з гідравлічним приводом, 2007 р.в., КНР ; вантажопідіймальний кран 
баштовий «SAN MARKO» SMH 400,2006р.в., Італія_____________________________________

та/або машин, механізмів устаткування підвищ еної 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 6, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм: 4____________________________________________________________________
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм

Адміністративна будівля за адресою: м . Дніпро, вул. Гоголя, б.13, виробничі об’єкти 
згідно договорів підряду_________________________________________________________________

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

mailto:anna.orishaka@rubikon-monolit.com


Інші відомості: Директор - Григоренко Олександр Володимирович, головний механік 
Лук'янов Костянтин Борисович,інженер з охорони праці - Ніколаєнко Юліана Іванівна, 
пройшли навчання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з 
протоколу №1280 від 07.10.2019 р в ДП «ДНКК «:Моноліт»,№ 1079 від 28.09.2019, та ТОВ 
«Обласний навчальний центр», витяг з протоколу № 356 від 24.12.2019 р.): ПБЕЕС, 
ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до 1000 В) (витяг з протоколу №1107 від
30.08.2019 р в ДП «ДНКК «Моноліт»: НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання (витяг з протоколу №10-81 від 28.08.2019 р.), перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області , навчання НПАОП 45.2- 
7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБН 
А.3.2-2-2009 ССБП). (витяг з протоколу № 1128 від 24.09.2018 р. ДП «ДНКК «М оноліт») .

Наказом №13-ОП від 10.03.2020 головного механіка -Лук'янова К. Б. призначено 
особою, яка затверджує наряди-допуски та укладає договори з відповідальними особами 
підрядних організацій , відповідає за охорону праці на підприємстві та дотриманням 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.___________________

(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотриманням вимог законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки

Наказом № № 2 -ОП від « 06 » червня 2018 року по підприємству створено службу з
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони_____
праці Ніколаєнко Юліану Іванівну.______________________________________________________

наявністю  служби охорони праці,

На підприємстві наказом № 08-ОП від «09» жовтня 2020 року , створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці: Голова комісії - директор Григоренко О.В., члени 
комісії: Лук'янов К.Б., Ніколаєнко Ю.І.

На підприємстві наказом № 08-РП  від «09» жовтня 2019 року , створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці: Голова комісії - директор Григоренко О.В., члени 
комісії: Лук'янов К.Б., Ніколаєнко Ю.І. Також на підприємстві розроблені:
- Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №2 - ОП від 
від « 06 » червня 2018 року;
-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження 
№2/1 ОП від « 06 » червня 2018 року :
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці, наказ №1 ОП від « 06 » червня 2018 року (наказ про перегляд та 
затвердження інструкцій з ОП №10 ОП від « 11 » червня 2018 року.):
-Положення про систему управління охороною праці (наказ про перегляд та затвердження 
№ 3 ОП від «6» червня 2018):
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та 
затвердження №1/2 ОП від «6» червня 2018 року.):
-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та №1/3 
ОП від «6» червня 2018 року р.):
-Перелік інструкцій з охорони праці (додаток до наказу про перегляд та затвердження 

інструкцій з ОП № 10-ОП від « 11 » червня 2018 року.), в тому числі:
1. Інструкція з охорони праці № 09/ ОП для інженерно - технічних працівників, які 
здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажо-підіймальних 
кранів;
2. Інструкція з охорони праці № 10/ ОП під час робіт з ручними інструментами та 
пристроями;
3. Інструкція з охорони праці № 13/ ОП щодо надання першої 
домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках;
4. Інструкція з охорони праці № 19/ ОП для машиніста баштового крану.
5. Інструкція з охорони праці № 20 / ОП при виконанні робіт на висоті.
6. Інструкція з охорони праці № 21/ ОП при виконанні робіт у у люльці.
7. Інструкція з охорони праці № 22 / ОП для стропальника (зачиплювача), який 
обслуговує вантажопідіймальні крани.
8. Інструкція з охорони праці № 14/ОП при виконанні робіт в осінньо -зимовий період.
9. Інструкція з охорони праці № Р4/ОП при виконанні вантажно - розвантажувальних робіт.



10. Інструкція з охорони праці № 18/ ОП для машиніста екскаватора.
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;
- вахтовий журнал машиніста вантажопідіймального крана

Працівники підприємства ТОВ "Рубікон", 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.
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 обов'зки машинста баштового та автомобільних 

кранів :
- Баланенко В.А., пройшов навчання за професією машиніст крана баштового (кранівник) 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», посвідчення № 5047 від 16.05.2011 року.
- В ас и л єв  В.І. пройшов навчання за професією машиніст крана баштового (кранівник), 
ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт», посвідчення від 
17.12.2010 року.
- Федоренко С.О. машиніст крана автомобільного посвідчення № 8562, диплом ПТУ №13, 
м. Дніпропетровськ 1994 р.
- Каширін Г.О. машиніст крана автомобільного, посвідчення № 930 донецької «Філії» ІПК 
промисловості Мінпромполітики України 2007 р.
-Коваленко В. В., водій екскаватора, посвідчення №00005816 від 08.24.2008
- Куліханов М.В., водій екскаватора, посвідчення №0000581625 від 
03.1987р.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань з Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 31.05.2019 року, протокол № 591, Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1 -1.21-98, НПАОП 40.1 -1.32-01. 
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, НПАОП 
40.1-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів, Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки -  протокол № 612 в 
ДП «ДНКК «Моноліт» ДПАТ , м. Дніпро.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства 
згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол №09 від 15.06.2020 
p.), ПБЕЕС. ПТЕЕС, ППБУ. (Ill група з електробезпеки до 1000В) (№15 від 21.12.2020) 
р.); НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (№10 від 25.08.2020 р., НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (№11 від 26.09.2020 p.), Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання (№12 від 26.09.2020 p.) .

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При виконанні земляних робіт використовуються Навантажувач телескопічний 
FM4514,2007р.в., зав.№ FM3514EO669, реєстраційний №50960АЕ ; екскаватор - 
навантажувач BOBCAT B730, 2018р.в., зав.№ 845111486, реєстраційний № 51341АЕ.

При експлуатації вантажопідіймальних кранів та підйомників, що декларуються, 
підприємство укладає договори на обслуговування та експертизу з організаціями, які 
мають відповідні ліцензії на проведення робіт -  № 01/07 -2020 від 01.07.2020 з ТОВ «РМК 
«Кран-911» та №198 ВІД 02.08.2019 з ТОВ «РЕСУРС - ДІАГНОСТИКА» та інші.

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, респіратори та інше), у відповідності
до чинних нормативних актів.. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 
313. 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 
0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання 
та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на 
підприємстві»; 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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів»; «Правила улаштування електроустановок»; «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» 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. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони 
праці. що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих 
видань.

11 лис

Декларація зареєстрована у журналі обліку су б ’єктів господарю вання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ' ^ р .
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