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ДЕКЛАРАЦІЯ /г і w^9
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці 11 ^

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
________ ____________  "РЕМСПЕЦБУД КР”_________________________

(для юридичної особи; найменування юридичної особи,

50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Байкальська, будинок 7 З
місцезнаходження,

____________________код ЄДРПОУ 41292039________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________ керівник - директор Беперщ Світлана Олексіївна_____________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_______________________ тел./факс (097) 445-16-14,_______________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фвичної 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;

на об'єктах Замовників на території м. Кривого Рогу та Дніпропетровської області
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, уегатковання 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, Беперщ Світлана Олексіївна
(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: 
зварювальні роботи: _________________ _______________________________

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

- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів._____________ _______
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

20 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 5
кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
Підприємство власних приміщень не має, але орендує:_____________________

нежнтлове приміщення загальною площею 60,0 кв.м (офісне приміщення) за адресою:
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів



50007, м. Кривий Ріг, вул. Байкальська, 7 З, (договір найму нежилого приміщення____
від 21.04.2017 № 21-04-17, укладений з ПП "СПАРКО"; _____ _____
- нежитлове приміщення загальною площею 52,0 кв.м (складське приміщення) за

адресою: 50007. м. Кривий Ріг, вул. Байкальська, 7 3. (договору найму нежилого_____
приміщення віл 01.05.2017 № 01-05-17. укладений з ПП "СПАРКО”.______________

(цехів, дільниць, структурних піорозділІв)

Інші відомості: Директор Беперщ С.О. пройшла навчання та перевірку знань: з
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги_____
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ **НКЦ "МОНОЛІТ" 
(посвідчення № 005570 на підставі протоколу від 07.06.2017 № 6/8 засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області): з "Правил безпеки систем газопостачання"_______
в ТОВ **НКІІ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 005395 на підставі протоколу________
від 21.06.2017 № 6/77 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 ”ІЖЦ "МОНОЛІТ", має IV групу з електробезпеки в якості
ялмін.-техперсоналу та допушена до роботи в електроустановках до 1000 В_____
(посвідчення № 005373 на підставі протоколу від 31.05.2017 № 5/74 засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці 

у Дніпропетровській області), з «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (посвідчення № 005588 на підставі протоколу від 07.06.2017 № 6/12 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпратіі у Дніпропетровській області), з пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" (посвідчення № 03025860 на підставі протоколу від 08.06.2017 № 51 
засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки). «Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском в ТОВ "НКП 
"МОНОЛІТ" (посвідчення № 1192 на підставі протоколу від 01.02.2018 № 2/2 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області).

Наказом по підприємству від 18.05.2017 № 43 створена служба з охорони
наявністю служби охорони праці,

пратті, функїїії 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 праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ ”НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення 
№ 1009 на підставі протоколу від 25.01.2018 № 1/90 засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області). "Правил безпеки систем газопостачання" в 
ТОВ ”НКП "МОНОЛІТ" (посвідчення № 005396 на підставі протоколу від
31.05.2017 № 5/79 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 "ШШ "МОНОЛІТ", має IV групу та допущена до роботи в електроустановках 
до 1000 В (посвідчення № 1008 на підставі протоколу від 25.01.2018 № 1/101 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області), з «Правил охорони праці під час



виконання робіт на висоті» (посвідчення № 1006 на підставі протоколу від
25.01.2018 № 1/97 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з пожежної 
безпеки в ТОВ "НКЦ ’’МОНОЛІТ" (посвідчення № 03026419 на 
підставі протоколу від 18.01.2018 № 8 засідання комісії з перевірки знань з питань 
пожежної безпеки), «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що 
пратіюють під тиском в ТОВ "ШШ ’’МОНОЛІТ” (посвідчення № 1193 на 
підставі протоколу від 01.02.2018 № 2/2 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області).

Наказом від 14.03.2019 № 8 створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників підприємства. Голова комісії - директор 
Беперщ С.О. Члени комісії: інженер з охорони праці Лукоянова В.А.. 
уповноважеїшй з питань охорони праці Поздняков В.І. Всі члени комісії пройшли 
навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 
праці, гігієни праці.

Уповноважений з питань охорони праці Поздняков В.І. (механік) 
пройшов навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
пратті, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ТОВ **НКП ’’МОНОЛІТ” (посвідчення № 10240 на підставі п р о т о к о л у  від
01.08.2018 №8/19 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Г о л о в н о го  управління Держпраці у Дніпропетровській області), з ’’Правил безпеки 
систем газопостачання” в ТОВ **ШШ ’’МОНОЛІТ” (посвідчення № 10822 на 
підставі протоколу від 15.08.2018 № 8/99 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 ”НКП ’’МОНОЛІТ”, має IV г р у п у  з  
електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках до 1000 В 
(посвідчення № 10487 на підставі протоколу від 08.08.2018 № 8/65 засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області). «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (посвідчення № 6564 на підставі протоколу від 23.05.2019 № 5/122 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпрапі у Дніпропетровській області). «Правил будови і безпечної експлуатації 
ПОСУДИН, що працюють під тиском в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 6604 
на піпставі протоколу від 23.05.2019 № 5/120-1 засідання комісії з перевірки знань 
з питань ОХОРОНИ праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області), з пожежної безпеки (забезпечення виконання заходів з пожежної безпеки) 
в ТОВ "НКП "МОНОЛІТ” (посвідчення № 03027230 на підставі протоколу від
20.09.2018 № 143 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної 
безпеки). _________________________________________________________

Наказом від 14.03.2019 № 16 призначено відповідальним за технічну та 
безпечну експлуататтію газозварювального обладнання, наказом від 14.03.2019р.
№5 ніяповідального за справний стан та безпечну експлуатацію балонів при 
виконання газозварювальних робіт - майстра дільниці Коротенко Ю.С., яка 
пройшла навчання та перевірку знань з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”. ’’Правил пожежної безпеки України” в ТОВ ”ШШ 
"МОНОЛІТ", має III ГРУПУ електробезпеки в якості адмін.-техперсоналу та



допущена до робота в електроустановках до 1000 В (посвідчення № 10488 на 
пілставі ПРОТОКОЛУ від 08.08.2018 № 8/65 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській 
області). «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 12937 на підставі протоколу від
19.09.2018 № 9/104 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області), з пожежної 
безпеки (забезпечення виконання заходів з пожежної безпеки) в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" (посвідчення № 03027229 на підставі протоколу від 20.09.2018 № 143 
засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки).______________

Наказом від 14.03.2019 № 10 призначено відповідальним за безпечну 
експлуатацію, перевірку і прочищення димових та вентиляційних каналів - майстра 
дільниці Коротенко Ю.С.. пройшла навчання та перевірку знань з законодавчих 
актів з охорони пратті, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 
10241 на підставі протоколу від 01.08.2018 № 8/19 засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області). "Правил безпеки систем газопостачання" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 10823 на підставі протоколу від
15.08.2018 № 8/99 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області). "Правил безпечної 
експлуататтії електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України" в 
ТОВ "ІЖЦ "МОНОЛІТ", має III групу електробезпеки в якості адмін.» 
техперсоналу та допущена до роботи в електроустановках до 1000 В (посвідчення 
№ 10488 на підставі п р о т о к о л у  в ід  08.08.2018 № 8/65 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області.

Наказом від 14.03.2019 № 15 призначено відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства -  директора Беперщ 
С.О.. пройтттла навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки 
України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має IV групу з електробезпеки в якості адмін,- 
техперсоналу та допущений до роботи в електроустановках до 1000 В (посвідчення 
№ 005373 на пілставі протоколу від 31.05.2017 № 5/74 засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області).

Наказом від 14.03.2019 № 9 призначено відповідальним за безпечне виконання 
робіт на висоті - майстра дільниці Коротенко Ю.С.. пройшла навчання та перевірку 
знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" (посвідчення № 10241 на підставі протоколу від 01.08.2018 № 8/19 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпрапі у Дніпропетровській області). «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (посвідчення № 6563 на підставі протоколу від
23.05.2019 № 5/122 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області).__________

Наказом від 18.05.2017 № 25 переглянуті та затверджені інструкції з_______
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.



охорони праці, проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, що 
підтверджується відмітками в журналах реєстрації інструктажів.

Наказами по підприємству затверджені: "Положення про систему управління 
охорону праці (СУОП)", "Положення п р о  службу о х о р о н и  прані". "Положення п р о  
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці". 
"Положення ПРО ПОРЯДОК видачі нарядів на виконання робіт". "Положення про 
комісію з питань охорони праці", "Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту".________________________________________________

Працівники зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені та 
мають відповідні дипломи, посвідчення та свідоцтва:

Електрогазозварник Негода Ю.І. пройшов навчання, а саме:
- за професією електрогазозварника в Кіровоградському УКК з 

ОПІКУ, посвідчення від 10.01.1993 за № 499 з допуском до зварювання стальних 
стиків газопроводів з тиском до 12 кгс/см  ̂ із застосуванням пропан-бутану для 
різання металу:

за професією газорізальника в НПУ «Поиск», свідоцтво від 30.04.1993 
року. № 28-6:

з «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, шо праттюють пі я 
тиском» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», протокол від 19.09.2018р. №9/103:

з пожежно-технічного мінімуму в ТОВ «ІЖЦ «МОНОЛІТ», протокол 
від 19.09.2018р. № 141:

- з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правил пожежної безпеки України» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», та перевіріо  ̂
знань з питань охорони праці Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл., протокол від 26.09.2018р. №9/134, посвідчення № 13100, 
II група з електробезпеки і допуск до роботи Б електроустановках до 1000 В.

Пічник ТЇТвеїть І.О.. пройшла навчання та перевірку знань:
за професією, з загального курсу охорони праці. «Правил безпеки 

систем газопостачання України». «Правил виконання робіт шодо ремонту печей та 
димових каналів в ТОВ «ПТОР» (посвідчення № 2719 від 25.06.2012р.) і допуском 
до виконання ремонту та кладки печей і обслуговування димових та вентиляційних 
каналів. Повторна перевірка знань проведена в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», протокол 
від 03.07.2019р. №7/2:

з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ 
«НКП «МОНОЛІТ». ПРОТОКОЛ від 22.05.2019р. № 5/123:

навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни пратіі. надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ТОВ ”НКП "МОНОЛІТ" п р о т о к о л  в ід  26.09.2018р. № 9/126.

Пічник Шевченко С.А.. пройшла навчання та перевірку знань:
за професією, з загального курсу охорони праці. «Правил безпеки 

систем газопостачання України». «Правил виконання робіт щодо ремонту печей та 
димових каналів в ТОВ «ПТОР» (посвідчення № 1002 від 27.06.2018р.) і д о п у с к о м  
до виконання ремонту та кладки печей і обслуговування димових та вентиляційних 
каналів. Повторна перевірка знань проведена в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», протокол 
від 10.10.2018р.№ 10/52:

з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ». ПРОТОКОЛ від 26.09.2018р. № 9/123:

.1 ^



навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони пратті ̂ 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ТОВ **НКЦ "МОНОЛІТ" протокол від 26.09.2018р. № 9/126.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань о х о р о н и  прапі 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 інструкттій з охорони 
праці, шо діють на підприємстві в межах своїх повноважень, та віпповіяні 
інструктажі з питань охорони праці з внесенням запису до журналу реєстряттії 
інструктажів з питань охорони праці.

Працівники, що виконують заявлені види робіт, періодично проходять 
медичний огляд та психофізіологічне обстеження в медичних закладах 
м. Кривого Рогу за місцем проживання.

На підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація на
експлуатаційної докумешздії та

обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні 
заявлених робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на 
обладнання підвищеної небезпеки).

Працівники ТОВ "РЕМСПЕЦБУД КР" в повному обсязі забезпечені
засобів індивідуального захисту,

спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
Захисту". Під час виконання робіт використовуються пояси запобіжні, каски, 
окуляри захисні та інше, що знаходяться у технічно справному стані та проходять 
періодичні випробування та огляди відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.

Працівники підприємства 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. Бібліотечний фонд також постійно
поповнюється за рахунок періодичних видань._______________________________

______Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань_____
)-технічної бази навчально-методичного забезпечення

охорони праці та ^̂ брзпеки. Працівники в достатній кількості________
забезпечені оргЕ^^ ^ и  тощо.

С.О. Беперш
(ініціали та прізвище)

рі/
Декларація заретСТрс5вана у журналі обліку суб’єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці 20^^ р.
Хо



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 прийнятгя та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті”.


