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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
«СПЕЦ-БУД-МОНТАЖ КР»_____________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Леоніда Бородича, буд. 8,______
код ЄЛРПОУ 40919 783____________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Директор Карабут Олександр Олександрович, моб. тел 067-773-67-76_______________

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; місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________________________ на об'єктах замовників по всій Україні___________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
____________________________Договір не укладався____________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Карабут Олександр Олександрович______________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи верхолазні та скелелазні

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки —

та/або машин, механізмів, 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 - 5 осіб, у тому числі тих, на яких існує можливість 
виникнення травм -  2 особи._______________________________________________________

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

Згідно договорів підряду_________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор Карабут Олександр Олександрович -  пройшов навчання в 
ТОВ «НКЦ«Моноліт» та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання пертої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(протокол перевірки знань №4/31 від 12.04.2018 ).



Майстер Нірка Максим Володимирович пройшов навчання в ТОВ
«НКЦ«Моноліт» та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраиі у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(протокол перевірки знань №121 від 17.04.2019); «Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13; «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.

Наказом по підприємству №9 від 09.08.2019 майстер Нірка М.В. призначений 
відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті. Наказом по 
підприємству № 10 від 09.08.2019 майстер Нірка М.В. призначений відповідальною 
особою за дотрішання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 7 від 08.08.2019 створено службу охорони праці, 
функції якої виконує начальник дільниці Штука Іван Григорович, який пройшов 
навчання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку 
знань проведену комісією Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській 
області (протокол перевірки знань №121 від 17.04.2019).

На підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції згідно з 
вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 №336. Наказом по підприємству №6 від 
06.02.2019 введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт в 
кількості 11 інструкцій та програми навчання з питань охорони праці, в тому числі: 
«Інструкція з охорони праці. Загальні вимоги безпеки для працівників підприємства»; 
«Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті». Навчання та 
інструктажі з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог «Типового 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці». Працівники які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці, що підтверджується протоколами №08, 
09 від 06.08.2019.

Монтажник Луппов Володимир Зіновійович здобув професію монтажник з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій в Центрі підготовки та 
перепідготовки робітничих кадрів №1 в м. Кривий Ріг (посвідчення №0747 від 
05.04.2010). Електромонтажник Багай Артур Васильович здобув професію 
електромонтажник з силових мереж та електроустаткування в Центрі первинної 
освіти і навчання в м. Кривий Ріг (посвідчення №188-19-04 від 28.03.2019). Луппов В.З. 
та Багай A.B. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань 
проведену комісією Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області з 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(протокол №319 від 03.07.2019).

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться відповідно до 
вимог «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці». Наказом по підприємству №8 від 09.08.2019 створена комісія з 
перевірки знань з питань з охорони праці. Комісія діє в наступному складі: 
голова комісії -  директор Карабут О.О., механік Нірка М.В., начальник дільниці 
Штука І.Г.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для забезпечення безпеки при виконанні робіт на висоті застосовуються 
лямкові запобіжні пояси 2ПЛК-2 в кількості 4 шт. (акти випробувань №36,37,38,39 
від 10.06.2019), які знаходиться у справному стані та проходять випробування згідно 
документів з експлуатації завода-виробника та вимог законодавства з охорони праці,



в тому числі НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт ни
висоті».

Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, запобіжні пояси, захисні окуляри, 
та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. Всі засоби індивідуального 
захисту використовуються за призначенням, утримуються у технічно справному 
стані згідно вішог документів з експлуатації виробників.____________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві є в наявності куток з Охорони праці забезпечений: наглядною 
агітацією, підручниками, посібниками, плакатами, оргтехнікою, розроблені 
навчально-методичні плані програми навчання перевірки знань та підготовки іспитів. 

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони
праці:

Закон України «Про охорону праці»:
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»:
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»:
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; 
НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників, 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту;
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці;
НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства;
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві.
НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями;
НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 0.00-1.15-07 Правіш охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з 

охорони праці. На підприємстві розроблені та затверджені програвші проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по 
професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено 
необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. 
Є необхідні нормативно-пратві акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою інтернету та друкованих видань.________________________________________

г^р|^іШ--ї«хнічної бази навчально-методичного забезпечення)
V

О.О. Карабут
йдпис/ \у л .,У  У а  Є , (ініціали та прізвище)

23 вересня 2019 р.
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