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ДЕКЛАРАЦІЯ
umim
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю___________
____________________________________«ДИВОБУД»___________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

^0002. Дніпропетровська обл.. місто Кри вий Ріг, вулиця Кобилянського. будинок 124 А
місцезнаходження,

________________________ код ЄДРПОУ 38658016________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

керівник - лиректор Рудник Лариса Борисівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. 0564430573: e-mail: dyyobudir@gmail.com
номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти
для фізичної особи - підприємця: прізвише, 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 Замовників на території м. Кривого Рогу та Дніпропетровської області_____
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 ппсоди______ 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. Рудник Лариса Борисівна____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

________________________________ _______________________________________________________________ 9
або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮдекларацією 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:
Технологічних транспортних засобів, а саме:
- Трактор ЮМЗ-6 АКЛ. 1992 р.в..Україна:___________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- Трактор Т-25 ФМ. 1995 р.в.. Україна_____________________________________________
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 - 20. на яких існує ризик виникнення травми - З_____________
кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Офісне примішення розташоване за адресою Дніпропетровська обл.. м.Кривий Ріг.
вул.Кобилянського . 124 А_______________________________________________________
будівель іспоруд (приміщень), виробничих об'єктів

Виробничі об *€кти ; об’єкти замовника, згідно з укладеними договорами підряду
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор Р у д н и к Лариса Борисівна наказом по підприємству № 18 від 02.01.19р.________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Призначена відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

та промислової безпеки, пройшла навчання та перевірку знань: законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки в ТОВ ”1ЖЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 002137 на підставі
протоколу від 05.04.2018 № 4/18 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), "Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в ТОВ
"НКЦ "МОНОЛІТ", має V групу з електробезпеки в якості адміністративно-технічного
персоналу та допущена до роботи в електроустановках до і вище 1000 В (посвідчення №
3432 на підставі протоколу від 29.03.2018 № 3/116 засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з
пожежної безпеки в ТОВ "НКН "МОНОЛІТ" (посвідчення № 0473 на підставі протоколу
від 22.05.2019 № 72 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки), з
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15
в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ (посвідчення № 009059 на підставі протоколу від 27.09.2018 №
9/100 засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області), з «Правил охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 в ТОВ «НКП «МОНОЛІТ»
(посвідчення № 008989 на підставі протоколу від 27.09.2017 № 9/117 засідання комісії з
перевірки знань з питань
охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області).
Наказом по підприємству від 20.02.2014 № 10 створена служба з охорони праці.____________
наявністю служби охорони праці,

функції служби охорони праці покладені наказом на інженера з охорони праці Лукоянову
В.А., яка пройшла навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці,
гігієни пратті, налання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в
ТОВ '*НКП "МОНОЛІТ" (посвідчення № 6704 на підставі протоколу від 22.05.2019 №
5/104 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління
Держпрятіі у Дніпропетровській області).
"Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України" в ТОВ "НКЦ
"МОНОЛІТ", має V г р у п у з та допушена до роботи в електроустановках до і више 1000 В
(посвідчення № 3433 на пілставі протоколу від 29.03.2019 № 3/116 засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області), з пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення
№ 0474 на підставі протоколу від 22.05.2019 № 72 засідання комісії з перевірки знань з
питань пожежної безпеки), з «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт НПАОП 0.00-1.75-15) в ТОВ «НКП «МОНОЛІТ (посвідчення № 009060 на
підставі протоколу від 27.09.2018 № 9/100 засідання комісії з перевірки знань з питань
ОХОРОНИ праці Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області), з «Правил
ОХОРОНИ пратті піл час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ
«НІШ «МОНОЛІТ» (посвідчення № 008990 на підставі протоколу від 27.09.2017 № 9/117
ЧЯСІ7ТЯННЯ комісії з перевірки знань з питань
охорони праці Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області)._______________________________
Наказом від 02.01.2019 № 12 створена комісія з перевірки знань з питань о х о р о н и праці
прятп'вників підприємства. Голова комісії - директор Рудник Л.Б. Члени комісії: інженер з
охорони пратті Лукоянова В.А.. уповноважений з питань охорони праці Поздняков В.І.

Всі члени комісії' пройтттли навчання та перевірку знань законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, гігієни праці,_____________________________________
Уповноважений з питань охорони праці Поздняков В.І. пройшов навчання та перевірку
знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ ”НКи "МОНОЛІТ" (посвідчення
№ 10240 на підставі протоколу від 01.08.2018 засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області).
Безпечне виконання робітниками робіт регламентується інструкціями з охорони праці по
професіях та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці», яке затверджене наказом від
18.09.2017р.№ 119 в ТОВ «ДИВОБУД»._________________________________________
Наказом від 05.10.2017 № 132 затверджені інструкції з охорони праці, проводяться______
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах
реєстрації інструктажів._______________________________________________________
Пратті вники. що зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені та мають
вілповіяні дипломи, посвідчення та свідоцтва._____________________________________
Робітники пілприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з
питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці". Робітники підприємства,
які задіяні на роботах підвищеної небезпеки пройшли перевірку знань з вимог
виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах
своїх повноважень, та відповідні інструктажі з питань охорони праці з внесенням запису
до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
На підприємстві згідно із СТ.13 Закону України «Про охорону праці» розроблені та
введені в дію наступні положення:
- Положення про систему управління охороною праці в ТОВ «ДИВОБУД». затврджене
наказом від 20.02.2014р. № 17:
-Положення про службу охорони праці, затверджено в ТОВ «ДИВОБУД», переглянуте та
затврджене наказом від 28.08.2017р. № 106:
-Положення про порядок проведення навчання і переірки знань з питань охорони праці..
переглянуте та затврджено наказом від 28.08.2017р. № 105:
-Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони пратші. затверджене наказом від 20.02.2014р. № 12:
-Положення про комісію з питань охорони працці. затверджене протоколом № Івід
20.02.2014р. загальних зборів трудовогоколективу ТОВ «ДИВОБУД»:
-Положення ПРО порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затврджене наказом від
28.08.2017р. № 105.___________________________________________________________
Працівники підприємства періодично проходять медичний огляд та психофізіологічне

обстеження в медичних закладах м. Кривого Рогу за місцем проживання.
Ня підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання
експлуатаційної документації та

(паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання підвищеної небезпеки).__________
Працівники ТОВ "ДИВОБУД" в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами
засобів індивідуального захисту.

Індивідуального захисту відповідно до вимог ЇШАОП 0.00-4.01-08 "Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним вз\ппям та іншими
засобами індивідуального захисту".____________________________________________
Працівники підітриємства забезпечені нормативно-правовою базою._________________
нормативно-правової та

Обладнано куточок з охорони праці, оснащений наглядними та навчально-методичними

/

матеріалами. Бібліотечний Фонд налічує достатню кількість законодавчих
та нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці,
стандартів, будівельних норм тощо в паперовому вигляді та на електронних носіях.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

та ПРОМИСЛОВОЇ безпеки. Праттівники в достатній кількості забезпечені оргтехнікою, меблями
тощо.
___________________________________________________

Л.Б.Рудник
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
2(І^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, 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 віцповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

