
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОНТИНЕНТ»_________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________ 49089. Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Суворова, буд. 17__________
місцезнаходження,

___________________________________ код СДРПОУ 31182939______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________ Директор Луценко Ольга Борисівна_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

___________________________________ тел. (056) 376-14-90__________________________________
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;

________________49055. Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Титова, буд. 32А___________
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 ПРИВАТНЕ___________
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС". діє_________
протягом 12 (місяців4) з дня набуття чинності, договір № 17195-14 від 09.04.2020 р.______

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.03.2020р._______

звіт № 23249901-02.4(A)-10-0087.20 за результатами аудиту охорони праці, проведеного
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»____________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Луценко Ольга Борисівна_________________________________________________________

(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 під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки :________ ____________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,
Ліфти, ескалатори________________________ _________________________________________________ _

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

ліфти пасажирські моделі ATLAS MRL LINE 2000. зав. № №  726109. 726110. 726111, 2018 р.в.,
Греція -  3 од.:______________________ ________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,



ескалатори моделі FES352-8Q0. зав. №№ 18J02059/KL6002022-1. 18J02061/KL6002022-3. 
18J02066/KL6002023-4. 18J02062/KL6002022-4. 18J02063/KL6002023-1. 18J02060/KL6002022- 
2. 18J02065/KL6002023-3. 18J02064/KL6002023-2. 2018 р.в.. Греція -  8 од.____________________

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

кількість робочих місць: 32. на яких існує ризик виникнення травм: 4____________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство має право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. ТТніпро. 
вул. Титова, буд. 32А (витяг №  203073379 від 05.03.2020 р. з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, щодо підтверджує передачу 
будівель в оренду від ТОВ «ТРІУМФ МЕДІА ГРУП» до ТОВ «КОНТИНЕНТ», договір оренди
№  1 серія та номер 151 від 05.03.2020 рЛ.____________________________________________________

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

Інші відомості
Директор ТОВ «КОНТИНЕНТ» Луценко О.Б. пройшла навчання і перевірку знань 

вимог Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежонебезпеки. гігієни праці, профілактики 
професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного 
випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій у ТОВ «Учбовий 
центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 07.11.2019 р. за № 2008 (витяг з
протоколу №  20-34 від 06.04.2020 р.).________________________________________________________
______ На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ
№ 56 від 01.04.2020 рЛ. Голова комісії -  технічний директор Калинковський В.В. та члени 
комісії: головний інженер Бєдін Д.С.. енергетик Карпенко М.І.. пройшли навчання вимог 
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих до них нормативно- 
правових актів у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС». ДП ДНКК 
«МОНОЛІТ». ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісіями, 
створеними на підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
№ 186 від 06.09.2019 р. (витяги з протоколів № 73.1-19Д від 21.10.2019 р.. № 1270 від
30.09.2019 рЛ, наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 07.11.2019 р.
за № 2008 (витяг з протоколу № 20-25 від 05.03.2020 рЛ______________________________________
______ Голова комісії -  технічний директор Калинковський В.В. (IV група з електробезпеки.
до та понад 1000 В) та члени комісії: головний інженер Бєдін Д.С. (IV група з електробезпеки, 
до та понад 1000 В), енергетик Карпенко М.І. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), 
пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ 
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів». «Правила улаштування електроустановок» у 
ДП ДНКК «МОНОЛІТ». ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС». ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісіями Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 1157 від
04.09.2019 р.. №  67-19Д від 06.09.2019 рЛ. наказу Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області від 07.11.2019 р. за № 2008 (витяг з протоколу №  20-26 від 05.03.2020 р.)
_______ Голова комісії -  технічний директор Калинковський В.В. та члени комісії: головний
інженер Бєдін Д.С.. енергетик Карпенко М.І.. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.02-08 
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»: НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і 
безпечної експлуатації ескалаторів» у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 
ДІЕКС». ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 55-19Д



від 26.07.2019 p.). Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 07.11.2019 р. за
№ 2008 (витяги з протоколів № 20-29/3, № 20-29 від 05.03.2020 рЛ___________________________
______ Наказом № 31 від 09.09.2019 р. призначено відповідальним за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства головного енергетика Карпенка М.І. (V група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності -  головного інженера Бєдіна Д.С. 
(IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», «Правила улаштування електроустановок» у ДП ДНКК 
«МОНОЛІТ». ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» і перевірку знань 
комісіями Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів
№ 1157 від 04.09.2019 p.. № 67-19Д від 06.09.2019 рЛ._______________________________________
______ Наказом № 26 від 09.09.2019 р. призначено відповідальним по нагляду і за утримання
ескалаторів в справному стані і їх безпечну експлуатацію - головного інженера Бєдіна Д.С. (IV 
група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності -  головного енергетика 
Карпенко М.І. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання вимог 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А .01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», «Правила улаштування 
електроустановок», НПАОП 40Л -1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» у 
ДП ДНКК «МОНОЛІТ». ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» і 
перевірку знань комісіями Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяги з протоколів № 1 157 від 04.09.2019 p.. № 67-19Д від 06.09.2019 p.), НПАОП 0.00-1.02- 
08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»; НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і 
безпечної експлуатації ескалаторів» у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 
ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (витяг з протоколу № 55-19Д від 26.07.2019 p.).______________________________________
______ Наказом № 25 від 09.09.2019 р. призначено відповідального за організацію експлуатації
ліфтів головного інженера Бєдіна Д.С. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі 
його відсутності -  головного енергетика Карпенка М.І. (IV група з електробезпеки, до та 
понад 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», 
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок», «Правила улаштування електроустановок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» у ДП ДНКК «МОНОЛІТ». ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» і перевірку знань комісіями Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 1157 від 04.09.2019 p.. № 67- 
19Д від 06.09.2019 p.), НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» 
у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 55-19Д 
від 26.07.2019 p.).____________
______ Наказом № 24 від 09.09.2019 р. закріплено ліфтерів Майтали С.О.. Бедляєва І.Р. за
ліфтами пасажирськими моделі ATLAS MRL LINE 2000, зав. №№ 726109, 726110, 726111.
______ Наказом № 27 від 09.09.2019 р. закріплено чергових біля ескалаторів Попережай О.В..
Фокіної Т.О. за ескалаторами моделі FES352-800, зав. №№ 18J02059/KL6002022-1.
18J02061/KL6002022-3. 18J02066/KL6002023-4, 18J02062/KL6002022-4. 18J02063/KL6002023- 
1. 18J02060/KL6002022-2. 18J02065/KL6002023-3. 18J02064/KL6002023-2.____________________

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

Наказом по підприємству № 55 від 01.04.2020 р. реорганізована служба з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладено на технічного директора Калинковського В.В.



(IV група з електробезпеки, до та понад 1000-В), який пройшов навчання і перевірку знань
вимог Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці.
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежонебезпеки, гігієни праці, профілактики
професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного
випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (витяг з протоколу
№ 20-25 від 05.03.2020 p.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів», НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.32-
01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила улаштування
електроустановок» (витяг з протоколу № 20-26 від 05.03.2020 p.), НПАОП 0.00-1.02-08
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»; НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і
безпечної експлуатації ескалаторів» (витяги з протоколів № 20-29/3, № 20-29 від 05.03.2020 р.)
у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, створеною
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 07.11.2019 р. за
№ 2008._____________________________________________________________________________________

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, які задіяні при експлуатації ліфтів, Майтала С.О. (II група електробезпеки), 
Бедляєв І.Р. (II група електробезпеки) мають кваліфікацію ліфтера другого розряду (витяг з 
протоколу № 270 від 28.02.2020 р. засідання кваліфікаційної комісії ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека»); пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій, інструкцій з охорони 
праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. № 23 для ліфтера, НПАОП
0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у комісії з перевірки знань ТОВ 
«КОНТИНЕНТ» (протоколи № 1248 від 10.03.2020 p., № 1246 від 10.03.2020 p., № 1245 від
10.03.2020 р.) та інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналі 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.___________ __________________

______ Робітники підприємства, які задіяні при експлуатації ескалаторів. Попережай О.В. (II
група електробезпеки), Фокіна Т.О. (II група електробезпеки) мають кваліфікацію чергового 
біля ескалатора третього розряду (витяг з протоколу № 297 від 28.02.2020 р. засідання 
кваліфікаційної комісії ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»); пройшли перевірку знань з вимог 
виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх 
повноважень в т.ч. № 39 для чергового біля ескалатора, НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови 
і безпечної експлуатації ескалаторів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» у комісії з перевірки знань ТОВ «КОНТИНЕНТ» (протокол № 1.248 від
10.03.2020 p., № 1247 від 10.03.2020 p.. № 1245 від 10.03.2020 р.) та інструктажі з охорони 
праці, що підтверджується відмітками в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці.______________ __ ___________________________________________________

______ Наказом № 42 від 09.09.2019 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій
з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 42 від
09.09.2019 р. введені в дію інструкції з охорони праці: № 23 для ліфтера, № 39 для чергового
біля ескалатора._____’________________ _ ____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______ В наявності експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі:________________
- паспорти та керівництва з експлуатації ліфти пасажирські моделі ATLAS MRL LINE 2000, 
зав. №№ 726109, 726110, 726111, 2018 р.в.. виробництва «KLEEMANN HELLAS S.A.»
(Греція) -  З од.;



- паспорти та керівництва з експлуатації ескалатори моделі FES352-800, зав. №№ 
18J02059/KL6002022-1. 18J02061/KL6002022-3. 18J02066/KL6002023-4. 18J02062/KL6002022-
4,_______ 18J02063/KL6002023-1. 18J02060/KL6002022-2._______ 18J02065/KL6002023-3.
18J02064/KL6002023-2, 2018 р.в., виробництва «KLEEMANN HELLAS S.A.» (Греція) -  8 од.
- дозвіл ТОВ «ЄВРОЛІФТ» № 887.13.32 від 14.03.2013 р. на застосування ліфтів електричних 
типу ATLAS MRL, в/п до 1600 кг, зі швидкістю руху кабіни до 2,5 м/с. включно, виробництва 
«KLEEMANN HELLAS S.A.» (Греція), виданий територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві;_________________________________________
- декларація про відповідність ліфтів електричних в/п до 5000 кг (включно), швидкістю до 4.0 
м/с (включно), з машинним приміщенням і без машинного приміщення, приямком 250 мм 
(включно), висотою останнього поверху від 2600 мм (включно), типу MRL, MR, ліфти 
гідравлічні в/п до 12500 кг (включно), швидкістю до 1,0 м/с (включно), типу HYDRAULIK 
MRL. HYDRAULIK MR вимогам Технічного регламенту ліфтів (Постанова КМУ від 
22.04.2009 р. № 465). складеної під цілковиту відповідальність «KLEEMANN HELLAS S.A.»;
- декларація про відповідність ліфтів електричних в/п до 5000 кг (включно), швидкістю до 4,0 
м/с (включно), з машинним приміщенням і без машинного приміщення, приямком 250 мм 
(включно), висотою останнього поверху від 2600 мм (включно), типу MRL, MR, ліфти 
гідравлічні в/п до 12500 кг (включно), швидкістю до 1,0 м/с (включно), типу HYDRAULIK 
MRL, HYDRAULIK M R вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності 
обладнання (Постанова КМУ від 29.07.2009 р. № 785), складеної під цілковиту 
відповідальність «KLEEMANN HELLAS S.A.»;____________________________________ ________r
- звіти №№ 32349901-09-03.2-049.20 від 04.03.2020 р., 32349901-09-03.2-050.20 від 04.03.2020 
р., 32349901-09-03.2-048.20 від 04.03.2020 р. за результатами проведення електричних 
вимірювань (вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях 
магістралей та устаткування, перевірка ізоляції електрообладнання) ліфтів пасажирських 
моделі ATLAS MRL LINE 2000, зав. M s  726109. 726110. 726111. видані ТОВ СП 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»;________________________________________
- звіти №№ 32349901-09-03.2-054.20 від 04.03.2020 р.. 32349901-09-03.2-053.20 від 04.03.2020 
р.. 32349901-09-03.2-052.20 від 04.03.2020 р.. 32349901-09-03.2-051.20 від 04.03.2020 р„ 
32349901-09-03.2-031.20 від 07.02.2020 р.. 32349901-09-03.2-030.20 від 07.02.2020 р.. 
32349901-09-03.2-029.20 від 07.02.2020 р.. 32349901-09-03.2-032.20 від 07.02.2020 р. за 
результатами проведення електричних вимірювань (вимірювання опору розтікання на 
основних заземлювачах і заземленнях магістралей та устаткування, перевірка ізоляції 
електрообладнання) ескалаторів моделі FES352-800, зав. №№ 18J02059/KL6002022-1, 
18J02061/KL6002022-3. 18J02066/KL6002023-4. 18J02062/KL6002022-4. 18J02063/KL6002023-
1. 18J02060/KL6002022-2. 18J02065/KL6002023-3. 18J02064/KL6002023-2. видані ТОВ СП
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС».________________________________________
______ Ескалаторам моделі FES352-800 проведено первинний технічний огляд ТОВ СП
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»: зав. № №  18J02059/KL6002022-1 
(02.03.2020 р.). 18J02061/KL6002022-3 (02.03.2020 р.). 18J02066/KL6002023-4 (07.02.2020 р.), 
18J02062/KL6002022-4 (02.03.2020 р.). 18J02063/KL6002023-1 (07.02.2020 ' р.), 
18J02060/KL6002022-2 (02.03.2020 р.). 18J02065/KL6002023-3 (07.02.2020 р.).
18J02064/KL6002023-2 (07.02.2020 р.).______________________________________________________
______ Ліфтам пасажирським моделі ATLAS MRL LINE 2000 проведено первинний технічний
огляд ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»: зав. № №  726109
(03.04.2020 р.). 726110 (03.04.2020 р.). 726111 (03.04.2020 р.).________________________________
__________ Технічне обслуговування ліфтів, ескалаторів ТОВ «КОНТИНЕНТ» проводить ТОВ
«ЮНІТ-Л» згідно з договором № SF.SL008632 від 05.11.2019 р. (дозвіл ТОВ «Ю НІТ-Л» № 
3760.14.32 від 28.10.2014 р., термін дії продовжено до 27.10.2024 р.)._________________________

експлуатаційної документації,

__________ Наказом № 50 від 15.09.2019 р. на підприємстві створена комісія з приймання і
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного



обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.________________________________
______ Працівники ТОВ «КОНТИНЕНТ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на
робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям. захисними касками, рукавицями).________________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 41 від 09.09.2019 р. затверджений перелік нормативно-правових документів 
з охорони праці, що діють у ТОВ «КОНТИНЕНТ», що розповсюджуються на роботи 
підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 
26.10.2011 р. № 1107; Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та 
інших технологічних транспортних засобів, затверджений Постановою КМУ від 06.01.2010 р. 
№ 8: Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів, затверджений Наказ Державного комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.01.2010 р. № 9; Технічний 
регламент безпеки машин, затверджений Постановою КМУ від 30.01.2013 р. № 62; Технічний 
регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений Постановою КМУ від 
16.12.2015 р. № 1077; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, 
затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної 
небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; 
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 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про 
охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації 
ліфтів»; НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів»; НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування
електроустановок»; НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».____________
________ Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.___________________
____________ У ТОВ «КОНТИНЕНТ» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами.
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними 
міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних 
комп’ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників 
з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ Я і. № діл ? , /г ? _________ .

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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