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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
______________________________«ДИВОБУД»_____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50002, Дніпропетровська обл.. місто Кривий Ріг, вулиця Кобилянського, будинок 124 А

місцезнаходження,
___________________________код ЄДРПОУ 38658016______________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
керівник -  тимчасово виконуючий обовязки директора - Куделя Валентина Никифорівна

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
________________ тел. 0564430573; e-mail: divobud@ukr.net______ ____________

помер 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;
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 шкоди____________

________________________________не укладався________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільної о аудиту з охорони праці_______________
_______________________________ не проводився_______________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Куделя Валентина Никифорівна_______ __________________________________
(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:
- земляні роботи, що виконуються на глубині понад 2 метри або в зоні розташуван-

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

ня підземних комунікацій.____________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

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

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська обл.. м.Кривий Ріг. 
вул.Кобилянського . 124 А___________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

mailto:divobud@ukr.net
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Структурні підрозділи : сімь суктурних дільниць __
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: т.в.о. директора Куделя В.Н. пройшла навчання та перевірку
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

знань: з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої_______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ 
''МОНОЛІТ'1 (протокол від 22.05.2019 № 5/104 засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області): з "Правил безпеки систем газопостачання" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ'' 
(протокол від 05.06.2019 № 6/12 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 IV г р у п у  з електробезпеки в 
якості адмін.-техперсоналу та допущена до роботи в електроустановках до 1000 В 
(протокол від 22.05.2019 № 5/111 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» (протокол від 22.05.2019 
№ 5/122 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області), з пожежної безпеки в ТОВ 
"HKU "МОНОЛІТ" (п р о т о к о л  від 22.05.2019 № 72 засідання комісії з перевірки 
знань з питань пожежної безпеки), «Правил будови і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (протокол від
22.05.2019 № 5/120-1 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області). «Правил о х о р о н и  

праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" 
(п р о т о к о л  від 22.05.2019 № 5/102 засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), 
«Правил о х о р о н и  праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" (протокол від 04.07.2019 № 7/30 засідання комісії з перевірки знань з 
иитань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпролегровській
області). ___________________ _______
Наказом по підприємству від 20.02.2014 №  10 створена служба з охорони праці.
і 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 праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (протокол від
22.05.2019 № 5/104 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 та допущена до роботи в 
електроустановках до і вище 1000 В (протокол 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 "НКЦ "МОНОЛІТ" 
(протокол 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 ( протокол 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
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час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» (протокол від 27.09.2019 № 9/117 засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області).__________________________________________________________________

Наказом від 11.10.2019 № 110 створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників підприємства. Голова комісії -  т.в.о.директора 
Куделя В.Н. Члени комісії: інженер з охорони праці Лукоянова В.А.. майстер 
дільниці Кузьменко М.М. Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці.

Майстер дільниці Кузьменко М.М. пройшла навчання та перевірку знань з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" 
(протокол від 18.09.2019 №9/94 засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з 
"Правил безпеки систем газопостачання" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (протокол від
02.10.2019 № 10/9 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 III групу з електробезпеки та допущений до роботи в 
електроустановках до 1000 В (протокол від 18.09.2019 № 9/86 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області). «Правім охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (протокол від 18.09.2019 № 9/80 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області), «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (протокол від 18.09.2019 № 9/106 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 "НКЦ "МОНОЛІТ" (протокол від 18.09.2019 № 127
засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки).__________________

Наказом від 11.10.2019 р.№ 112 призначено відповідальним за справний стан 
та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства -  т.в.о. директора
Куделю В.Н._________________________________ ________________ ______________

Наказом від 11.10.2019 p. № 111 призначено відповідальним за проведення
земляних робіт по підприємству - т.в.о. директора Куделю В.Н.__________________

Наказом від 11.10.2019 р. № 113 призначено відповідальним за видачу наряд- 
д о п у с к у  при виконанні робіт з підвищеною небезпекою -  майстра дільниці
Кузьменко М.М.____________________________________________________________

Наказом від 05.10.2017 № 132 переглянуті, затверджені та введені в дію
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

інструкції з охорони праці за професіями та видам робіт. ІТП та працівникам, під 
час прийняття на роботу та періодично проводяться відповідні інструктажі з 
охорони праці, з записом в Журналів реєстрації інструктажів з питань охорони
праці. _______________________________________________________________

Наказом від 18.05.2017 № 42 затверджені програми навчання, програми
стажування для конкретних професій працівників з питань охорони праці._______

Наказами по підприємству затверджені: "Положення про систему управління 
охорону праці (СУОЩ". "Положення про службу охорони праці", "Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".
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"Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт", "Положення про 
комісію з питань охорони праці, "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці".______________________________________________________________________

Працівники зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки мають
відповідну кваліфікацію:_____________________________________________________

Тракторист-машиніст Олєйнік М.М. пройшов навчання за професією 
гракториста-машиніста з правом керування дорожньо-будівельними машинами, в 
т.ч екскаватори (посвідчення № АБ-056503 від 13.07.2005р.). Пройшов навчання і 
перевірку знань комісією ТОВ «ДИВОБУД» згідно загального курсу «Охорона 
праці», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» і НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці під час
експлуатації навантажувачів» (протокол № 37 від 05.02.2019 року).______________

Для виконання заявлених робіт Товариство суборендус будівельну техніку 
згідно договору суборенди техніки № 15-08-2019 від 15.09.2019 р. з ТОВ 
«МАРКЕТ-КР», а саме: Екскаватор-навантажувач «CATERRPILLAR» 428F, Per. 
№ 19211 AI 2014 р.в. TOB «МАРКЕТ-КР» згідно договору оренди орендує дану 
будівельну техніку в ТОВ «Вайт». Даний технологічний транспортний засіб 
зазначений в Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці ТОВ «Вайт»._____________________________

Працівники підприємства 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". Працівники , 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.________________________________________________________

Працівники підприємства 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 документації

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

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом,_______
засобів індивідуального захисту,

спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу 
та інших засобів індивідуального захисту, у відповідності до чинних нормативних 
актів. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться 
Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту.______________________________________________________

Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовою базою, яка
нормативно-правової та

відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки. Підприємство керується в роботі діючим законодавством та 
нормативно-правовими актами з питань охорони праці та промислової безпеки 
який включає: Закон України «Про охорону праці». Порядок видачі дозволів на
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механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ 
від 26.10.2011 р. №1107 зі змінами, НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт 
підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-4.35-04 «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- 
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
НПАОП 40.1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»,НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», 
12.1.004-91 «ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги», ДК003:2010 
«Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України
№327 від 28.07.2010р.. тощо._______________________________________________
_______ Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організацій
роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. На 
підприємстві обладнаний куточок охорони праці, метою якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони 
праці, пропаганда безпечних умов прані та профілактики аварій виробничого 
травматизму і професійних захворювань. Куточок охорони праці забезпечений 
електронними посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами з 
охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими програмами,
матеріалами тощо.__________________________________________________________
______ Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

охорони праці та промислової безпеки. Працівники в достатній кількості 
забезпечені оргтехнікою, меблями тощо._______________________________________

В.Н.Куделя
(ініціали та прізвище)

зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 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 відповідному органу державної податкової служби ийають 
відмітку в паспорті”. /  '
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