
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МОНТАЖУНІВЕРСАЛ»_____________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
50064 Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 50 Років Жовтню буд.16. код 

СДРПОУ 32264085.

Директор -  Ягудін Фаніс Фанільович. тел.Г0564) 94-75-94. 067-761-48-49.

ел.адреса: montajuniversal@ukr.net
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 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;

Роботи виконуються на території 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 
Договір 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,_____________________ Ягудін Фаніс Фанільович___________________________

(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:
1. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої 

частоти;
(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
Кількість робочих місць -  6 ; у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
- 5.______________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор -  Ягудін Фаніс Фанільович. головний інженер -  Базалєєв Сергій Михайлович, заступник 
директора -  Омельчегіко Олександр Вячеславович, інженер з охорони праці -  Сфремова Наталя 
Миколаївна, пройшли навчання в КП «НВЦ»ДОР.перевірку знань проведено комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області:
- З Законодавчих Актів з охорони праці, гігієни праці, надання першоіїдомедичнор допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ( витяги з протоколів № 36/Івід 16.06.2020р.. 
№126від 06.09.2017р.. №11 від 31.01.201 9р Л
-НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ПБЕЕС».
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( витяг з протоколів №143 від 20.06.2019р.- V група, протокол №143 від 20.06.2019р.- IV група 
електробезпеки до і вище 1000В., протокол №121 від 06.09.2017р. та № 189 від 14.02.2019р. -  III 
група з електробезпеки до і вище 1000В.
- « Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕЕС» ( витяги з протоколів 
З 149 від 20.06.2019р.. №121-1 від 06.09.2017р.. № 189 від 14.02.2019р.)
- НПАОП 0.00-1.15-07 « Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяги з 
протоколів № 126 від 18.07.2018р..№ 125 від 19.09.2017р., «11 від 31.01.2019р.)
- НПАОП 0.00-1.80-18«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
( витяг з протоколу № 113-1 від 20.06.2018р.)

-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
( витяги з протоколів № 37від 16.06.2020р.. №110 від 22.09.2017р.. №161 від 25.07.2019р.)

Наказом від 17.08.2020р. № 419-ОП . начальника дільниці №7- Задираку Сергія Васильовича 
призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт в т.ч.
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої частоти. 
Начальник дільниці Задирака С.В. пройшов навчання і виявив потрібні знання перевірені комісією 
Головного управління Держпраці v Дніпропетровській області з:
- З Законодавчих Актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ( витяг з протоколу № 8/18 від 12.08.2020р. 
-НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ПБЕЕС»
( витяг з протоколу № 037/07 від 10.07.2020р.- V група, з електробезпеки до і вище 1000В.
- « Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕЕС» ( витяг з протоколу 
№ 037/07/02 від 10.07.2020р.
- НПАОП 0.00-1.15-07 « Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з 
протоколу № 8/13 від 12.08.2020р.
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
( витяг з протоколу № 8/15 від 12.08.2020р.)

-НПАОП 0.00-1.71 -13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
( витяг з протоколу № 105 від 07.08.2020р.

Наказом по підприємству № 176-ОП відіб.05.2016р. створена служба з охорони праці. Функції 
служби з охорони праці покладені на інженера з охорони праці Єфремову Наталю Миколаївну.
______ На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та «Типового положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», наказом № 359-ОП від 
25.09.2019р. створена та функціонує комісія з перевірки знань з охорони праці: голова комісії 
директор Ягудін Ф.Ф..члени комісії: головний інженер - Базалєєв С.М.. заступник директора -  
Омельченко О.В.. інженер з охорони праці -  Єфремова Н.М.. начальник дільниці -  Задирака С.В 
.( введений в склад комісії наказом №42Р-ОП від 17.08.2020р.)

Також на підприємстві розроблені:
-Положення про службу охорони праці (затверджено наказом №16-ОП від 14.03.201 Ір.О 
-Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань робітників з питань охорони 
праці ( затверджено наказом №396 від 03.01.2020р.)
-Положення про систему управління охороною праці СУОТ (затверджено наказом №39-ОП від 
12.11.2012р.)
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці ( затверджено наказом №63-ОП від 
24.10.2013р.)
______ На підприємстві розроблені та впроваджені інструкції з охорони праці за професіями та
видами робіт.
Перелік інструкцій з охорони праці затверджено наказом №65-ОП від 30.10.2013р.
( переглянуто наказом № 361-ОП від 18.10.2019р.)

На підприємстві своєчасно проводяться інструктажі за затвердженими програмами та 
інструкціями з охорони праці із записами у журналах реєстрації інструктажів: 

журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: 
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:



проведенням навчання в КП «НВЦ»ДОР . НКЦ «ГРАНІТ». НКЦ «МОНОЛІТ» і перевірки 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
проведенням навчання і перевірки знань в комісії з питань охорони праці ТОВ

- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажу на робочих 
місцях.
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які пройшли обов'язковий медогляд, 
та мають відповідну кваліфікацію.
призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки.

- Працівники підприємства один раз на рік проходять періодичний медичний огляд в ТОВ 
«Медіком».

Всі працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у 
встановленому порядку, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у 
відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка

Є в наявності експлуатаційна документація. Посадові особи та працівники забезпечені 
посадовими, робочими інструкціями та інструкціями з охорони праці, іншими нормативно- 
правовими актами з охорони праці в необхідній кількості та укомплектовані матеріально- 
технічною базою.______________•

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

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.”

«МОНТАЖУНІВЕРСАЛ».

видачі 313.

Ф.Ф. Ягудін 
(ініціали та прізвище)


