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ДЕКЛАРАЦІЯ Н У  е ' о 6 3 5 / 2
відповідності матеріально-технічної бази 0 В і -■  ̂

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю_____________
«Спеціалізована монтажна компанія «Механомонтаж»_____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50006, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Ветеранів Праці, 26 прим.2_____

місцезнаходження,
_________________________________ 33264651______________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
Горілий Андрій Олексійович, +380973877955 smk2016mm@yandex.ru________________

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 цивільно 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливо 
шкоди: Згідно Додатку 1 до Порядку і Правил проведення обов'язкового страхуванні 
цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючі 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких мож( 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру 
затвердженого ПОСТАНОВОЮ КМУ від 16 листопада 2002 р. N 1788 у ТОВ «СМЬ 
«Механомонтаж» страхування не проводиться, тому що підприємство не є об’єктон
підвищеної безпеки.__________________________________________________________

(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 умої 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під ча< 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) такиз
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:_____________________________

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

mailto:smk2016mm@yandex.ru


- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташува, 
підземних комунікацій чи під водою.
- зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зріджений 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.___________________________________

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 тому 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 дотриманн 
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 т 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обласі 
з «Загального курсу охорони праці» витяг з протоколу № 1214/4.20-2018 від 02.11.2018

за дотримання вимог законодавства з питань

«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0,00-1.15-07) витя 
з протоколу № 1209/4.20-2018 від 02.11.2018, «Правил охорони праці під ча 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», витяг з протоколу № 1212/4.20-2018 від 02.11.2018; НПАОП 0.00-1.75-1; 
«Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт», витяг з протокол 
№ 927/4.20-2018, «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів); 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» з присвоєнням IV групі 
з електробезпеки (до та понад 1000В) витяг з протоколу № 1206/4.20-2018 ві,
02.11.2018, з «Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з протоколу ві.
02.11.2018, № 1231; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом т 
пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 13.07.2018, № 883; НПАОГ 
45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці 
промислова безпека у будівництві» витяг з протоколу № 985/4.20-2018 від 07.09.2018 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-8 
«Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», витяг 
протоколу № 949/4.20-2018 від 31.08.2018, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охороні 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та отримав відповідн 
посвідчення. Наказом по підприємству № 06 від 27.07.2018 створена комісія 
перевірки знань з питань охорони праці, у складі: Голова комісії -  директор Горіли] 
Андрій Олексійович, члени комісії: заступник директора з ОП Карпухіна Ян 
Валеріївна, начальник дільниці Худан Юрій Олександрович, які пройшли відповідн



навчання та перевірку знань з питань охорони праці в приватному підприємстві «Цент]
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 : 
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 прац 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» витяг з протоколу № 771 від 20.07.2018, НПАОП 45.2-7.02-12 
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова 
безпека у будівництві» витяг з протоколу № 985/4.20-2018 від 07.09.2018; НПАОП 0.00- 
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», витяг з протоколу 
№ 949/4.20-2018 від 31.08.2018, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» витяг з протоколу № 950 від
31.08.2018 «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 протоколу № 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 Юрій 
Олександрович: наказом № 10 від 27.07.2018 призначений відповідальний за пожежну 
безпеку на підприємстві -  Худан Ю.О. наказом № 11 від 27.07.2018 призначенний 
відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства 
підприємства -  заступник директора Астахов Ю.В., Наказом № 21 від 01.10.2018 
призначені відповідальні особи за безпечне виконання газозварювальних робіт 
начальник дільниці Худан Ю. О. та . начальник дільниці Коверов О. Г. Наказом № 22 
призначені відповідальні особи за безпечне виконання газонебезпечних робіт -  
начальник дільниці Коверов О. Г. та начальник дільниці Худан Ю. О. Наказом № 23 
призначенні відповідальні особи за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки з 
правом оформлення наряд-допусків, а саме:
- земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій, в тому числі за допомогою технологічних транспортних засобів;
- за безпечне виконання газополум’яних робіт;
- за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, 
технічного обслуговування устаткування підвищеної небезпеки: устатковання для 
видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і 
обгрудкування руд у вугільній, гірничорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній 
галузях промисловості -  начальник дільниці Коверов О.Г., та начальника дільниці 
Худана Ю.О. які пройшли спеціальне навчання НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009



- О. В. (V група з ел.безпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до та 
понад 1000В), НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт», витяг з протоколу № 949/4.20-2018 від 31.08.2018, НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
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 
1000В), 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 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., 
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 колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, колекторах) в приватному підприємстві 
«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): електрогазозварник 
Педич О.В., електрогазозварник Худан В.Ю. пройшли навчання та перевірку знань з 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» витяг з протоколу № 951 від 31.08.2018 та отримали відповідні
посвідчення.__________________________________ ___________________________________
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 поряді 
проведення 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 ОП 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, Інструкція з ОП під час виконання робіт, пов’язаних з розробкою 
грунту при ритті котлованів ручним та механізованим способом ОТ 013-2018, 
Інструкція з ОП під час роботи з паливно-мастильними матеріалами ОТ 014-2018, 
Інструкція з ОП з експлуатації, зберігання та транспортування посудин, що працюють
під тиском ОТ 015-2018.___________________________________________________________
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), газополум’яна апаратура, балони, переносні 
драбини (виробництва 2016,2017 рр.), верхолазне спорядження (виробництва 2017,2018 
рр), яке використовується 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._______________________________________________________________________
Балони із пропан-бутаном, киснем технічним зберігаються у приміщеннях, які 
відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання». Заповнені балони зберігаються окремо від порожніх у



приміщеннях закритих від вільного доступу. Балони з різними газами зберігаються 
відокремлено. Поставка балонів здійснюється спеціалізованним підприємством ТОВ 
«ІВФ «Ремтехгаз», яке має відповідні дозволи, згідно з договором поставки на 2018-
2020 pp.___________________________________________________________________________________

Для виконання земляних робот, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій чи під водою використовується спеціалізована 
техніка згідно договорів оренди з власниками (юридичними або фізичними), які мають 
все дозвільні документи на експлуатацію такої техніки/ Экскаватор ATLAS 1304 TOB 
«Інваріант», Экскаватор HIDROMEK HMK-102B TOB «ТЕХІНВЕСТ-БУД» та інш.
Усі роботи проводяться відповідно до Проектно-технічної документації та розроблених
і погоджених з відповідними службами Замовників Проектами виконання робіт._______
Для виконання заявлених робіт на підприємстві розроблена та функціонує система
управління охороною праці._______________________________________________________
Розроблені та затверджені Положення: «Положення про систему управління охороною 

праці (СУОП)», «Положення про службу охорони праці», «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці», «Положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства», «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці», «Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом,________
спеціальним взуття и іншими засобами індивідуального захисту»:_____________________
Всі працівники підприємства забезпечуються спеціальним одягом та взуттям згідно з 
галузевими нормами в повному обсязі. На кожного робітника заведена особова картка 
форми N МШ-6. Заступник директора з ОП веде облік і контроль за видачою у 
встановлені терміни працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту.___________________________________________________
Засоби індивідуального захисту: каски захисні, пояси запобіжні, захисні окуляри,
захисні рукавиці, респіратор-пелюстка;_____________________________________________
TOB «СМК «Механомонтаж» при виконанні робіт керується нормативно-правовими 
актами з охорони праці: Закон України «Про охорону праці»; «Порядок видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою КМУ 
України від 26 жовтня 2011 року №1107; НАПБ А 01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт 
на висоті»; НПАОП 40.1 -1. 21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок»; ПТЭЭП «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та и пристосуваннями»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві» ДБН А 
3.2.-2-2009; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання 
та 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 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОА 0.00-1.59-87 «Правила будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з



організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-4.01-0
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальни 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил 
експлуатації електрозахисних засобів»; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт
підвищеною небезпекою».________________________________________________________
На підприємстві обладнаний куточок охорони праці, в якому постійно обновлюєтьс 
інформація стосовно питань охорони праці, безпечного ведення робіт з журнал 
«Довідник спеціаліста з охорони праці». До відома працівників доводиться інформаці 
про нещасні випадки на схожих виробництвах та інформація щодо запобіганн:
подібних випадків._______________________________________________________________
На підприємстві ведуться наступні журнали: «Журнал реєстрації вступного інструктаж^ 
з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці» 
«Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці», «Журнал видачі інструкції з охороні 
праці», «Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві», «Журнал реєстраці 
осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві», «Журнал реєстраці' 
протоколів перевірки знань». Журнал обліку та зберігання засобів захисту», «Журнат
реєстрації аварій», «Журнал реєстрації медичних оглядів працівників»._______________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази,
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та

навчал ьно-методичного забезпечення)

А.О. Горілий
(ініціали та прізвище)

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