
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ » в а о г о - ö  ьі ok  М /А
відповідності матеріально-технічнбНгази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Т о в ар и ств о  з обмеж еною  в ід п ов ід альн істю  «М К -М он таж »
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 50005, Д ніпропетровська область, місто Кривий Ріг. вул.Домобудівна.19а______ _
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

___________ код ЄДРП ОУ 33452566 директор Нікулін Сергій М ихайлович_________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

______________________401-85-65, e-mail: m k-m ontazh@ gm ail.com _____________
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

на території Дніпропетровської області на об’єктах замовника та в межах У країн
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

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

_____________________________ не проводився___________________ __________ ____________
(дата проведення аудиту)

Я , ______ ____________ Н ікулін Сергій М ихайлович_____________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи

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:

1. Роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3 м__________________________________________ .
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

2. Роботи верхолазні_______________________________________________________________________ .
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

3. Земляні роботи, що виконую ться на глибині понад 2 метри або в зоні розташ ування
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються(застосовуються) без отримання

підземних комунікацій.
відповідного дозволу,

4. М аркш ейдерські роботи.
5. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
6. Роботи в дію чих електроустановках напругою понад 1000 В.
7. Зберігання балонів, цистерн та інш их ємностей із стисненим, зрідженим, вибухонебезпеч

ним та інертним газом.
8. Зварювальні роботи.
100 робочих місць, в тому числі на яких існує виникнення травм -  82

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

адміністративна будівля за адресою: 50005. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

вул. Домобудівна, буд.19а 
Інші відомості:

Директор Н ікулін C. М. пройш ов перевірку знань комісією  створених на підставі наказов 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з питань охорони праці, 
надання перш ої допомоги потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки в ТОВ НКЦ 
«М оноліт» (посвідчення №  8316 протокол перевірки знань №  7/24 від 04.07.18); з «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» посвідчення №  0007591 протокол
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перевірки знань №  1/29 від 11.01.2017; 4 гр. з електробезпеки; з П ож еж ної безпеки посвідчення 
№ 0007591 протокол перевірки знань №  1/29 від 11.01.17).

- наказами по підприємству:
* від 23.02.2017 №  30 введено в дію Положення про систему управління охороною праці;

» від 25.08.2011 №  176 введено в дію  Положення про службу охорону праці;
* від 02.06.2016 №  36 введено в дію  Положення про наряди-допуски на виконання робіт з 
підвищ еної небезпеки;
» від 22.01.2016 №  15 введено в дію Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань охорони праці та пожежної безпеки;

В наявності інструкції з охорони праці на види робіт підвищ еної небезпеки та на професії, 
які переглядаються 1 раз на три роки, інструкції з охорони праці (затверджені після перегляду 
та введені в дію наказом №  24 від 23.02.2018р.), серед яких є:

1. Інструкція з охорони праці №  4 для піскострумника;
2. Інструкція з охорони праці №  9 при виконанні робіт з електроінструментом;
3. Інструкція з охорони праці №  11 для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій;
4. Інструкція з охорони праці №  15 для газорізальника;
5. Інструкція з охорони праці №  18 для електрозварників автоматичної і полуавтоматичної 
дугового зварю вання;
6. Інструкція з охорони праці №  19 для електрозварника ручного зварю вання;
7. Інструкція з охорони праці №  20 для слюсарів зі складання металевих конструкцій;
8. Інструкція з охорони праці №  22 для електромонтера (електрослю саря);
9. Інструкція з охорони праці №  32 для маш иніста екскаватора;
10. Інструкція з охорони праці №  37 для стропальника;
11. Інструкція з пож еж ної безпеки заходи пожежної безпеки для працівників підприємства;
12. Інструкція з охорони праці №  42 для особи відповідальної за справний стан і безпечну 

експлуатацію посудин, що працю ю ть під тиском;
13. Інструкція з охорони праці №  43 під час виконання робіт на висоті з використанням 

спеціальних страхувальних засобів;
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускаю ть різних тлумачень.
Інструкції розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці».
- наказом по підприємству від 11.01.2018 р. №  9, створено комісію  з перевірки знань з 

охорони праці. Голова комісії -  головний інженер Гриценко A.B. Члени комісії: заступник 
директора з охорони праці Баланенко В.В.. начальник дільниці Ж упаненко P.O., начальник 
цеху з виготовлення металевих конструкцій Караман A.B.. уповноважена особа працівниками 
з питань охорони праці Левченко М.І. Всі члени комісії пройш ли навчання та перевірку знань 
комісією створеною на підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області з питань охорони праці в ТОВ НКП «М оноліт», з надання перш ої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки (посвідчення №  006910 №  7/63 від 26.07.17 
протокол перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
перш ої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки №  7/63 від 26.07.17; 
посвідчення №  006971 протокол перевірки знань №  7/72 від 26.07.17; з Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюю ть під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87) посвідчення 
№  006902 протокол перевірки знань №  7/59 від 26.07.17.; П ож еж ної безпеки (забезпечення 
виконання заходів пож еж ної безпеки) посвідчення №  03025932 протокол перевірки знань №  62 
від 06.07.17.; посвідчення №  009698 протокол перевірки знань №  1157-к від 09.12.15.; 

посвідчення № 010823 протокол перевірки знань №  11/40 від 08.11.17; посвідчення №  002453 
протокол перевірки знань №  62 від 03.08.17.);

- Гриценко А. В. наказом по підприємству від 10.01.2018 №  8 призначений відповідальним
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
безпеки;



r

Пройшов перевірку знань комісіями створеними на підставі наказів Головного управління 
Держпраці у Д ніпропетровській області в ТОВ НКЦ «М оноліт»: знаня законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки посвідчення №  006910 протокол перевірки знань №  7/63 від 26.07.17 р.; 
з Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюю ть під тиском (НПАОП 0.00- 
1.59-87) посвідчення №  006902 протокол перевірки знань №  7/59 від 26.07.17 р.; П ожежної 
безпеки (забезпечення виконання заходів пожежної безпеки) посвідчення №  03025932 
протокол перевірки знань №  62 від 06.07.17 р.; з Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 посвідчення №  006973 протокол перевірки знань №  7/72 від 
26.07.17 р.; з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-
1.21-98 посвідчення № 00005070 протокол перевірки знань №  1/29 від 11.01.17р. та має 4 групу 
з електробезпеки до і вище 1000 В:

Наказами по підприємству призначено осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт в 
умовах небезпечних та ш кідливих факторів при проведенні будівельних робіт з використанням 
зварю вальних робіт:

- керівників підрозділів: Ж упаненко Р. О.. Кремінського В. В., Горая В.О. наказом по 
підприємству від 19.01.2018 №  17 призначено відповідальними особами за безпечне 
проведення робіт на висоті, які пройшли навчання з питань охорони праці комісіями 
створеними на підставі наказів Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській області 
в ТОВ НКЦ «М оноліт» посвідчення № 006972 протокол перевірки знань №  7/72 от 26.07.17: 
посвідчення №  2627 протокол перевірки знань № 3/35 від 06.03.2018 р., ; посвідчення №  932 
протокол перевірки знань №  1/97 від 25.01.2018 р.;

- керівників підрозділів: Ж упаненко Р. О., Кремінського В. В., Горая В.О., Карамана А.В 
наказом по підприємству від 15.01.2018 №  12 призначено відповідальними особами за справниг 
стан і безпечну експлуатацію  посудин, що працюють під тиском. Вони пройшли навчання ; 
питань охорони праці комісіями створеними на підставі наказів Головного управлінню 
Держпраці у Дніпропетровській області в ТОВ НКЦ «М оноліт» посвідчення №  006903 протокох 
перевірки знань №  7/59 від 26.07.17, посвідчення №  009538 протокол перевірки знань №  10/14 
від 04.10.17, посвідчення №  910 протокол перевірки знань №  1/78 від 25.01.18, посвідчення № 
010903 протокол перевірки знань №  11/59 від 15.11.17 р .

Зберігання балонів з промисловими газами для виконання газополум'яних робіт передбачено : 
дотриманням діючих нормативних вимог в спеціально улаштованих рампах, відокремлено ш 
об'єктах замовника та на майданчику виробничого комплексу підприємства м. Кривий Ріг, вул 
Домобудівна, буд. 19а. Постачання, випробування, ремонт, огляд, заповнення, спорожнення балонії 
виконується згідно договорів з ТОВ «Дніпропромсінтез» (договір поставки від 02.01.2018 р № 49 
договір оренди від 02.01.2018 р. № А-10/1, договір ремонту від 02.01.2018 р. №  Р-49 та яке ма< 
відповідні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки №  1168.13.30 від 06.11.2013);

- керівників підрозділів: Ж упаненко Р. О., Кремінського В. В., Горая В.О., Карамана А.В 
наказом по підприємству від 18.01.2018 №  16 призначино відповідальними за пожежну безпека 
підприємства. Вони пройш ли навчання з питань охорони праці комісіями створеними ш 
підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області в TOB HKL 
«М оноліт» посвідчення №  03026324 протокол перевірки знань №  158 від 26.12.17, посвідченню 
№  03026325 протокол перевірки знань №  158 від 26.12.17, посвідчення №  03026322 протоко; 
перевірки знань №  1/78 від №  158 від 26.12.17, посвідчення №  03026241 протокол перевірю* 
знань №  135 від 17.11.17.

Для виконання робіт на висоті застосовую ться лямкові запобіжні пояси ПЛК2 з двом* 
запобіжними стропами, яким у відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони прац 
під час виконання робіт на висоті», кожні 6 місяців проводяться періодичні випробуванню 
статичним та динамічним навантаженням комісією підприємства з видачою актів на дільниц 
згідно діючих нормативно - правових документів. Для безпечного переходу на висоті з одногс 
робочого місця на інше застосовую ться гнучкі страхувальні сталеві канати, які перед початкоіу 
експлуатації випробується статичним навантаженням з оформленням актів згідно діючи?



нормативно - правових документів. Для виконання робіт на висоті також застосовуються 
приставні металеві драбини та стрем 'янки, яким кожні 12 місяців проводиться періодичн 
випробування з оформленням актів згідно діючих нормативно - правових документів 
Робітники, які працю ю ть на висоті пройш ли навчання на знання Н ПАОП 0.00-1.15-07 «Правилі 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (монтажник Бородянец О.П. посвідчення N 
007063 протокол №  112 від 27.11.2017р., монтажник Давиденко С.О. посвідчення №  00706! 
протокол №  112 від 2 7 .1 1.2017р., газорізальник Некрасов Д.М. Посвідчення №  007071 протоко.; 
№  112 від 27.11.2017р., електрозварник Семко С.О. посвідчення №  007075 протокол №  121 ві; 
05.12.2017р. та інші)

Працівник підприємства, якій задіяний на виконанні маркш ейдерських робіт, навчений та ма< 
відповідну кваліфікацію  та щорічно проходить спецнавчання та перевірку знань:
- Солтис С.С. отримав освіту у Д ніпропетровському гірничому інституту ім. Артема з; 

спеціальністю «маркш ейдерська справа» та має кваліфікацію гірничого інженера-маркшейдер; 
Диплом ЖВ-1 №  036376 від 05.06.1982 р. протокол перевірки знань №  31 від 05.05.2018 р. Пі; 
час маркш ейдерських робіт використовується наступне обладнання: теодоліт ЗТ2КЛ зав.М 
26859, теодоліт 4Т30П  зав. №  28391. рейка нівелірна РН-5, нівелір SOUTH NL-32, якім щорічне 
проводиться калібрування у ДП «Кривбасстандартметрологія».

-Для виконання зварю вальних робіт використовуються зварю вальні апарати: ВД-306, ВДМ-25 
260. «КЕМ РІ» КМ -500; «СВН-1000». «АМ ИТИ» М ИГ-500, «КЕМ РІ» KM S-400. ВДУ-506, ВДУ 
25-1202. ВДГ-401. ESA  LAF 1000DC №  1 . «Патон» ВС-650 СР . НС-500. КІМ -1201 та баласти 
реостати 6 одиниць. Кожні 6 місяців обладнання проходить перевірку ізоляції обмотоі 
зварю вального трансформатору та випробування кабелів високою  напругою (останні протоколі 
перевірки від 20.08.2018 року заміри проводила електротехнічна лабораторія ТОЕ 
«Енергопромпостач»), П рацівники виконую чі зварю вальні роботи мають спеціальну освіта 
(електрозварник або електрогазозварник) та мають другу групу з електробезпеки (протоко.? 
перевірки знань №  91 від 30.08.2018 p.). Електрозварникам Куц В.В., Середю к Ю .М., Чепа О.М 
проведена чергова перевірку знань комісією підприємства протокол №  84 від 03.09.2018 року.

- Для земляних робіт та виконання робіт у траншеях, котлованах використовується 
технологічний автотранспорт підприємства (екскаватор D O O SA N  SOLAR 210-W -V), якиї 
щорічно проходить технічний огляд. За справний стан та безпечну експлуатацію  призначене 
механіка автотранспортного цеху Гріцун С.М., який пройш ов навчання з питань охорони прац 
комісіями створеними на підставі наказів Головного управління Держпраці у Д ніпропетровськії 
області в ТОВ НКП «М оноліт» посвідчення №  8024 протокол №  6/135 від 19.06.2018р. та н і  

знання НПАОП 0.00-1.62-12 «П равила охорони праці автомобільному транспорті» (посвідченню 
№  001824 протокол №  3/19 від 01.03.2017р.). М аш иніст екскаватора Кальницький А.Ю  
пройш ов навчання за професію (диплом КЦ №  00002602 від 12.11.2004 р. виданий Державниіу 
підприємством «У чбово-виробничий комбінат «Кривбасбуд») та чергову перевірку знані 
комісією підприємства протокол №  117 від 01.12.2017 року.

- Тимофєєв О. І. наказом по п і д п р и є м с т в у  в і д  15.01.2018 №  10 призначений відповідальним 
за електрогосподарство підприємства, безпечну експлуатацію  та утримання в технічно 
справному стані електроустановок підприємства у разі його відсутності, обов'язки 
відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію  електрогосподарства 
покладаються на особу, яка виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану 
відповідно нормативно-правовим документам. Пройшов перевірку знань згідно законів і 
нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в 
обсязі виконуваних робіт по професіям. Н ПАОП 40.1-1.21-98 «П равила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 
комісіями створеними на підставі наказів Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області в ТОВ НКП «М оноліт» посвідчення №  012334 протокол перевірки 
знань №  12/67 від 21.12.17: має 5 групу з електробезпеки посвідчення №  9840 протокол 
перевірки знань №  7/124 від 25.07.18;

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.



Слю саря-електрики Рябцев Ю .В. (має 3 групу з електробезпеки до 1000 В),Самойленко Д.А. 
(має 4 групу з електробезпеки до і вище 1000 В) пройш ли перевірку знань згідно НПАОП 40.1-
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» комісією створеної на підставі наказу по 
підприємству протокол №  92 від 08.09.2018. У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів», ізолюючі захисні засоби, засоби з 
діелектричної гуми, електроінструмент тощ о пройшли випробування підвищ еною  напругою в 
електротехнічної лабораторії ТОВ «Енергопромпостач».

- Працівники, що виконую ть заявлений вид робіт проходять періодичний медичний огляд та 
психофізіологічне обстеження з гідно договору №  11 від 23.03.2018г з КЗ «Криворізька міська 
лікарня №  З» ДОР»;

Безпека працівників при виконанні робіт підвищ еної небезпеки забезпечується:
- до роботи допускаю ться особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію ;
- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях;
- експлуатаційної документації.
- На підприємстві розроблені та впроваджую ться «Комплексні заходи щодо досягнення 

встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищ ення існуючого 
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 
захворювань і аварій на 2018 рік».

- на підприємстві діє служ ба охорони праці, в особі заступника директора з охорони праці 
Баланенко В.В. (наказ від 01.08.2014 №  68);

- наказом по підприємству від 23.02.2018 №  24 переглянути та введені в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт;

- у відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань розроблено положення підприємства про навчання з питань охорони праці та 
пожежної безпеки, а також  формую ться плани-графіки проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці;

- під час прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться інструктажі з питань 
охорони праці з записами в Ж урналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

- На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання і
експлуатаційної документації та

устатковання, що використовується при виконанні робіт підвищ еної небезпеки;
-працівники TQB «М К-М онтаж» забезпечені засобами захисту згідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-С

засобів індивідуального захисту

«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту» та з Колективним договором: костюмом зварника 
брезентовим, щ итками зварника, окулярами захисними, касками захисними, рукавицями 
захисними, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Під час 
виконання робіт на висоті використовую ться пояси запобіжні, каски, драбини та інше, що 
знаходиться у технічно справному стані та проходять технічне обслуговання. ремонт, 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників;

- підприємство забезпечено законодавчими, нормативно-правовими актами з питань охорони
нормативно-правової та

праці та навчально-методичним забезпеченням (законодавчі та нормативно-правові акти
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

України, накази директора ТОВ «М К-М онтаж»», журнали, положення, інструкції з охорони 
праці, програма вступного інструктажу з питань охорони праці та П ерелік питань первинного 
інструктажу для працівників ТОВ «М К-М онтаж» та інше), які відповідаю ть вимогам 
законодавства з питань охорони праці.

На підприємстві обладнані кабінет з охорони праці та на дільницях куточки з охорони праці, 
які оснащені наглядними та навчально-методичними матеріалами. Бібліотечний фонд також 
постійно поповню ється за рахунок періодичних видань;



М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки. П рацівники з  достатній кількості забезпечені санітарно-побутовими 
приміщеннями.

г=* д ЬТтКН/і і/ і ^ ШГ /
_______Нікулін С.М.

(ініціали та прізвище)

ана у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
2 0 / ^ р .  №  АҐ. / у /

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.".


