
Центр надання адміністративних п< .
у , м. Дніпра ДЕКЛАРАЦІЯ

Д о в ід н о с т і  матеріально-технічної бази 
р д у щ  вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою віппошдятп.ніє,ттп__________
«Спеціалізована монтажна компанія «Механомонтаж»__________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50006, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, в у л . Ветеранів Праці. 26 п р и м .2

місцезнаходження,
____________________________ 33264651__________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
Горілий Андрій Олексійович. +380973877955 5тк2016ішп@уапс1ех.ш____________

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 
Дніпропетровська область та згідно з договорами підряду____________________________

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 
ш коди_________________ не укладався.______ ____________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

добровільний аудит з охорони праці не проводився_________________
(дата проведення аудиту)

Я,__________________________ Горілий Андрій Олексійович_______________
(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: роботи в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти______

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м,____________________________________
- роботи верхолазні.______________________________________________ __________________
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).______________________
- зварювальні роботи._____________________________________________ __________________

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,



дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
_____________________________ 10 робочих місць_____________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,
в т о м у  числі 5 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 
__________________________одна адміністративна будівля____________ „_________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Горілий Андрій Олексійович -  директор відповідальний за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки пройшов навчання

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
в Приватному закладі «Центр професійної освіти та навчання» м Кривий Ріг та 

йеревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
з «Загального курсу охорони праці» витяг з протоколу № 867 від 13. 07. 2018__________

за дотримання вимог законодавства з питань
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0,00-1.15-07) витяг 

з протоколу № 869 від 13. 07. 2018, «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», витяг 
з протоколу № 871 від 13. 07. 2018. «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» з 
присвоєнням IV групи з електробезпеки (до та понад 1000В) витяг з протоколу № 87^ 
від 13. 07. 2018. з «Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з протоколу від 
13.07.2018, № 882; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 13.07.2018, № 883: та 
отримав відповідні посвідчення. Наказом йо підприємству № 06 від 27.07.2018 
створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, у складі: Голова комісії -  
директор Горілий Андрій Олексійович, члени комісії: заступник директора з ОН 
Карпухіна Яна Валеріївна, начальник дільниці Худан Юрій Олександрович, які 
пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці в приватному 
підприємстві «Центр професійної освіти та навчання» м Кривий Ріг за програмою: 
«Загальний курс з ОП» про що свідчить витяг з протоколу № 779 від 20.07.2018, для 
виконання робіт з підвищеною небезпекою: «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» НПАОП 0.00-01.15-07, витяг з протоколу № 767 від 20.07.2018, 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» витяг з протоколу № 771 від 20.07.2018. «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з 
протоколу № 766 від 20.07.2018. «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» з присвоєнням IV групи з електробезпеки, (до та понад 1000В) витяг з 
протоколу № 766 від 20.07.2018, з «Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з 
протоколу № 752 від 20.07.2018, «Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з п р о т о к о л у  № 779 від 20.07.2018. та 
отримали відповідні посвідчення. Наказом № 10 від 27.07.2018 призначений 
відповідальний за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: виконання 
робіт на висоті, в т.ч. організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання 
запобіжних поясів та пристосувань, ведення Журналу обліку та зберігання засобів
захисту— з __правом видачі наряд-допусків -  начальник дільниці Худан Ю р і й

Олександрович; наказом № 10 від 27.07.2018 призначений відповідальний за пожежну



ліеку на підприємстві -  Худан Ю.О. наказом № 11 від 27.07.2018 призначенний 
ґ-дповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства 

підприємства -  заступник директора Астахов Ю.В.. наказом № 12 від 27.07.2018 
призначенний відповідальний за безпечне виконання зварювальних робіт — начальник 
дільниці Худан Юрій Олександрович. Наказом № 13 призначений відповідальний за 
безпечне виконання газонебезпечних робіт -  начальник дільниці Коверов О. Г. На 
підприємстві наказом № 02 від 27.07.2018 створена та діє служба з охорони праці в 
особі заступника директора з ОП Карпухіної Я.В. _______________________________

охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони праці,
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають відповідні 
посвідчення, а саме: електрослюсар Зима О.І.. слюсарі-ремонтники Авраменко В.Ф.. 
Барабаш С.М., Аладов І.В.. Борзенков Ю.В.. Сорока Є.С., Трудков О.Я.. Мирошин 
О.М., Мікітін О.В., Шпак М.О., електрогазозварники Педич О.В.. Худан В.Ю.. 
Красовський В.Г. пройшли навчання та перевірку знань у приватному підприємстві 
«Центр професійної освіти та навчання» м Кривий Ріг «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-01.15-07. витяг з протоколу № 768 від
20.07.201 8 _______________________________________________
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають відповідні 
посвідчення, а саме: заступник директора Астахов Ю.В. (V група з ел.безпеки з 
допуском до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000В). головний 
інженер Михайленко О. В. (V група з ел.безпеки з допуском до роботи в 
електроустановках напругою до та понад 1000В). заступник директора з ОП Карпухіна 
Я.В. (IV група з ел.безпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до та 
понад 1000В), начальник дільниці Коверов О. Г. (IV група з ел.безпеки з допуском до 
роботи в електроустановках напругою до та понад 1000В4). електрослюсар Зима Q.I. (IV 
група з ел.безпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до та понад 
1000В). з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП
40.1-1.21-98) витяг з протоколу № 766 від 20.07.2018._________________________________
Працівники, які в и к о н у ю т ь  роботи, що декларуються, навчені та мають відповідні 
посвідчення, а саме: електрослюсар Зима О.І.. слюсарі-ремонтники Авраменко В.Ф., 
Барабаш С.М.. Аладов І.В.. Борзенков Ю.В.. Сорока С.С., Трудков О.Я.. 
електрогазозварники Педич О.В., Худан В.Ю., Красовський В.Г. начальник дільниці 
Коверов О. Г. пройшли навчання та перевірку знань з «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» (з правом виконання робіт в колодязя 
шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, колекторах) в приватному п і д п р и с  і с і ш  

«Центр професійної освіти та навчання» м. Кривий Ріг витяг з протоколу № 780 від
20.07.2018 та проходять щороку навчання з курсу «Право виконання робіт в
газозахисній апаратурі»_____________________________________________________________
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені а мають відповідні 
посвідчення, а саме: електрогазозварник Педич О.В. пройшов навчання в Управлінні 
навчального розвитку персоналу ПІВНГЗК у 2008 році та отримав кваліфікацію 
електрогазозварник 5 розряду, а також пройшов навчання та перевірку знань з програми 
пожежно-технічного мінімуму в приватному закладі «Центр професійної освіти і 
навчання» м. Кривий Ріг (витяг з протоколу № 751 від 20.07.2018): електрогазозварник 
Худан В.Ю. пройшов навчання в МЧП «Алеко» у 2008 році та отримав кваліфікацію 
електрогазозварник 4 розряду, а також пройшов навчання та перевірку знань з програми 
пожежно-технічного мінімуму в приватному закладі «Центр професійної освіти і
навчання» м. Кривий Ріг (витяг з протоколу № 751 від 20.07.2018):____________________
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають відповідні 
посвідчення, а саме: верхолази: Авраменко В.Ф.. Аладов І.В.. Борзенков Ю.В.. Сорока
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які п р о й п т т т и  нявчання у приватному закладі «ІІПОіН» та отримали кваліфікацію 
верхолаз 6 розряду (витяг з протоколу № 243 від 13.04.2018) та пройшли навчання та 
перевірку знань з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 
0.00-1.15-07) та допущені до виконання верхолазних робіт в безопорному просторі з
використанням верхолазного спорядження (витяг з протоколу № 768 від 20.07.2018_____
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, щороку проходять: спец. 
навчання, відповідні інструктажі, перевірку знань з питань ОП відповідних нормативно- 
правових актів з охорони праці, в т.ч правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті та електробезпеки у комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства TOB «СМК «Механомонтаж» в обсязі виконуваної ними роботи 
(протоколи останньої перевірки від 27.07.2018) та в приватному підприємстві «Центр 
професійної освіти та навчання» м. Кривий Ріг. Навчання та інструктажі з питань 
охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення «Про порядок 
нроведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Екзамени
проводяться традиційними методами за білетами._____________________________________
Розроблені Тематичні плани і програми та затверджений графік для проведення 
навчання та перевірок знань у робітників підприємства з питань охорони праці. За 
результатами перевірки оформлюються відповідні протоколи за підписом членів комісії
з перевірки знань працівників та вносяться відповідні записи у посвідчення.____________
Усі робітники під час прийому на роботу проходять обов’язковий попередній медичний 
огляд та вступний інструктаж з питань охорони праці за затвердженою на підприємстві 
«Програмою вступного інструктажу з питань охорони праці» та вступний інструктаж з 
питань пожежної безпеки з записом в «Журналі реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці» та в «Журналі реєстрації вступного інструктажу з пожежної 
безпеки». Також всі працівники підприємства в процесі виконання робіт проходять 
відповідні інструктажі: первинний, повторний, цільовий, позаплановий._______________

Розроблені, затверджені та введені в дію наказом № 09 від 27.07.2018 інструкції з_______
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 

охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі: Інструкція з пожежної 
безпеки під час виконання вогневих робіт ПБ.002.18; Інструкція з ОП для 
електрослюсаря ОТ 002-2018; Інструкція з ОП для електрогазозварника ОТ 003-2018: 
Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті ОТ 006-2018; інструкція з безпечної 
експлуатації запобіжних поясів у т.ч. порядок їх випробування; Інструкція з ОГІ при 
виконанні робіт з приставних драбин ОТ 008-2018: Інструкція з ОП при роботі з 
електроінструментом ОТ 009-2018: Інструкція з ОП під час виконання робіт у 
закритих просторах ОТ 011-2018; Інструкція з ОП для працівників, що виконують 
верхолазні роботи ОТ 012-2018. Розроблені, затверджені та введені в дію наказом
посадові інструкції.__________________________________________________ ______________
На все обладнання, яке експлуатується на підприємстві при виконанні робіт підвищеної

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту 

небезпеки, в наявності паспорти та інструкції з експлуатації: зварювальні інвертори 
Майстер 291 (виробництва 2017 р). переносні драбини (виробництва 2016.2017 рр.). 
верхолазне спорядження (виробництва 2017.2018 р р ) . яке в и к о р и с т о в у є т ь с я  за 
призначенням, зберігається в технічно справному стані, та яким проводять їх технічне 
обслуговування та ремонт. Своєчасно проводяться випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників._______________________________



(ініціали та прізвище)
А.О. Г о р іл и й

•/

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці

'Л ? ' 20̂ 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, устаткування 
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.”.


