
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічно

Центр надання адміністративних послуг

Вх. № _ _  0 0  ' * 3

« ба?и Л с гг у ом
вимогам законодавства' з питань охорони іірац'х----

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛБНІСТЮ "МОНОЛІТИКА"______________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА 
ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 1-А, офіс 602________________________

місцезнаходження,
СДРПОУ 39325248;___________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
комерційний директор: БАЛУТА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ____________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
+380 56 785 ЗО 00 monoliticallc@qmail.com________________

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

•20 —  р.

49000, місто Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 122_____________
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: ПАТ «Страхова компанія «АЛЬФА 
СТРАХУВАННЯ», діє до 2 6 вересня 202 0р. включно,
№ 242.1542480.940 від 25 вересня 2019 р.
(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, БАЛУТА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ________________ ___________________ _
(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:__________________

(найменування виду робіт
Технологічні транспортні засоби, а саме: Автонавантажувач газ-
бензиновий Неіі СР<2УОЗО-КСЗЄ, 2012 р.в., Китай, ідент №
250301А0410, двигун № 156904У, державний номерний знак Т08228АР,
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серія і номер свідоцтва про реєстрацію АР 007313 від 11 липня
2016 року, видане Головним управлінням Держпраці у Запорізькій 
обл. ; Автонавантажувач газовий Роозап С20Є, 2011 р.в., Корея, 
ідент № БОАОДО-1480-00442, двигун № Т2117034С, державний номерний 
знак Т08668АР, серія і номер свідоцтва про реєстрацію АР 007919 
від 04 жовтня 2017 року видане Головним управлінням Держпраці у 
Запорізькій обл.

(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:6,на яких існує ризик виникнення травм: 2
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм
офісне та виробниче приміщення розташовані за адресою:______

будівель і споруд (приміщень),

49000, місто Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 122
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Комерційний директор - Балута Дмитро Миколайович, 
пройшов навчання з загального курсу охорони праці в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» комісією, що створена 
на підставі наказу № 61 від 20.10.2015 р. Головного управління 
Держпраці у Запорізький області (витяг з протоколу № 246 від
06.02.2019 р. ) , НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» в ДП «Запорізький навчально-курсовий 
комбінат» комісією, що створена на підставі наказу № 61 від 
20.10.2015 р. Головного управління Держпраці у Запорізький 
області (витяг з протоколу № 3128 від 11.11.2019 р.),
______На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці (наказ № 110П від 09.10.2014 р). Переглянутий склад 
комісії затверджений наказом № 16-ОП від 25.11.2019 р. Голова 
комісії комерційний директор Балута Дмитро Миколайович, пройшов 
навчання з загального курсу охорони праці в ДП «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» комісією, що створена на підставі 
наказу № 61 від 20.10.2015 р. Головного управління Держпраці у 
Запорізький області (витяг з протоколу № 246 від 06.02.2019 р.), 
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» 
комісією, що створена на підставі наказу № 61 від 20.10.2015 р. 
Головного управління Держпраці у Запорізький області (витяг з 
протоколу № 3128 від 11.11.2019 р. ) , та члени комісії: завідуючий 
складом Либа Юлія Іванівна, пройшла навчання з загального курсу 
охорони праці в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» 
комісією, що створена на підставі наказу № 61 від 20.10.2015 р. 
Головного управління Держпраці у Запорізький області (витяг з 
протоколу № 3231 від 22.11.2019 р.), НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» комісією, що створена 
на підставі наказу № 61 від 20.10.2015 р. Головного управління
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Держпраці у Запорізький області (витяг з протоколу № 3128 від
7

11.11.2019 p.), технолог Курган Віта Петрівна, пройшла навчання 
з загального курсу охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» комісією, що створена на підставі наказу № 18 6 від
06.09.2019 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 1375 від 14.11.2019 p.), НПАОП 0.00- 
1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» 
комісією, що створена на підставі наказу № 61 від 20.10.2015 р. 
Головного управління Держпраці у Запорізький області (витяг з 
протоколу № 3128 від 11.11.2019 p.).
______ Відповідальною особою по затвердженню наряд-допусків на
підприємстві ТОВ «МОНОЛІТИКА» призначена завідуючий складом Либа
Юлія Іванівна,___ відповідальним за безпечну експлуатацію
технологічних транспортних засобів з правом видачі наряд-допусків 
призначений технолог Курган Віта Петрівна (наказ № 17-ОП від
25.11.2019 р.)___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки,
______ Наказом по підприємству № ЮОП від 09.10.2014 р. створена
служба з охорони праці. Функції служби охорони праці покладені 
наказом № 18-ОП від 25.11.2019 р. на комерційного директора 
Балуту Дмитра Миколайовича.

наявністю служби охорони праці,
Робітники 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»: робітники підприємства 
пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів» в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» комісією, що створена на підставі наказу № 18 6 від
06.09.2019 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 1374 від 13.11.2019 p.), виробничих 
інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві в межах своїх повноважень в постійно діючій комісії 
ТОВ «МОНОЛІТИКА» (протокол № 1 від 26.11.2019 р.) та відповідні 
інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками 
в журналах.
______Наказом № 19-ОП від 25.11.2019 р. розроблені та введені в
дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки 
та на професії, в тому числі № 7 під час безпечного виконання 
вантажо-розвантажувальних робіт, № 9 водія навантажувача, № 10 з 
безпечної експлуатації технологічних транспортних засобів, № 12 
з безпечної експлуатації засобів індивідуального захисту.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
____________ Робітникам підприємства Букрєєв 0.0. та Бордей С.В.
присвоєна професія водія навантажувача, пройшли навчання в ТОВ 
«УК «Дніпробуд» (витяг із протоколу № 1374 від 13.11.19, 
посвідчення №17543, 17544). В наявності необхідна експлуатаційна 
документація на обладнання, в тому числі та, що використовується 
при виконанні робіт підвищеної небезпеки, паспорта та інструкції 
з експлуатації.
експлуатаційної документації,
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Працівники ТОВ «МОНОЛІТИКА» забезпечені спецодягом та
засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до 
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту» та НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми 
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у 
будівельному виробництві».

засобів індивідуального захисту,
______У наявності нормативно-правова база: 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 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів». Матеріально- 
технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально- 
методичне забезпечення для організації роботи з навчання, 
перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. На 
підприємстві розроблені та затверджені навчальні плани та 
програми з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної 
безпеки. Робітники підприємства пройшли спеціальне навчання та 
перевірку знань постійно діючою комісією з охорони праці. Ремонт 
та обслуговування ТТЗ підприємство проводить власними силами.

2019 році.
>-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Д .М.БАЛУТА
(ініціали та прізвище)

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

^  2019 р. N /<?_____________________ .

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 і мають відмітку в паспорті.
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