
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМОПТИМАБУД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна. буд. 31. прим.80., код ЄДРПОУ 39988874 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.

Директор - Киян Андрій Володимирович, тел.067-5187692. e-mail: remoptstroy@ gmail.com....................
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;

Згідно укладених договорів підряду на об'єктах замовника на території України________________
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 Згідно додатку і порядку та правил гіро-

(найменування страхової компанії, 
ведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами Постанова Кабінету Мініст-

строк дії полісу, номер і дата його видачі) 
рів №1788 від 16.08.2002 на ТОВ «РЕМОПТИМАБУД» страхування не проводиться, так як 
товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки, договір добровільного страхування відповідальності 
перед третіми особами не укладався._____________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Киян Андрій Володимирович__________________________________________________
(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. Ремонт гідротехнічних споруд.______________________________________________________________
2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнуто му 

просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах).____________________________________________
3. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 

комунікацій чи під водою. ___________________________________________________________________
4. Маркшейдерські роботи.________________________________________________________________________
5. Обстеження, ремонт і чиЩення димарів, повітропроводів.____________________________________

6. Роботи верхолазні._______________________________________________________________________________
7. Зберігання балонів, контейнерів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (гіропан-бутаїі 

кисень технічний). ____________ ___________________________________________________________
8. Зварювальні роботи.
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9. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція, випробуван
ня машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, саме:________________________________
* гірничошахтне устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачен

ня корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та 
коксохімічній промисловостях. ____________________________________________________________

10. Роботи.що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.______
11. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд.зміцнення їх аварійних частин.__________________
12. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком_

корисних копалин._______ ______________________________________________________________________
13. Газополум’яні роботи._________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
14. Ковальско-пресове устаткування, с а м е :________________________________________________________

« Стенд випробувальний гідравлічний СВГ - 420. дата виготовлення - 2020р., країна походження
Україна._________________________________________________________________________________

* Ножиці листові Н З121. дата виготовлення - 1978р., країна походження -  СРСР._________
* Прес однокривошипний КД 2122Г, дата виготовлення - 1989р., країна походження - СРСР.
* Прес гідравлічний ОКС - 1671, дата виготовлення - 1962р.. країна походження - СРСР.

15. Вантажопідіймальні крани та машини, саме: __________________________________________________
* Кран мостовий опорний з електричною талью в/п 3,2 т. 1-А-2, дата виготовлення - 1973р.. країна 

походження - СРСР.__________________________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготов

лення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
________ Кількість робочих місць: 25, на яких існує ризик виникнення травм:20, кількість будівель і

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
споруд (приміщень): 1. виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1._______

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

Інші відомості Директор Киян Андрій Володимирович пройшов відповідне навчання:
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, елсктро- 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

безпеки, пожежної безпеки у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в ко
місії з перевірки знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління __
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевір
ки знань з питань охорони праці від 10 жовтня 2018 року № 10/41)._________________________________
________ На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці», нака
зом від 01.12.2015 №45 створено службу з охорони праці. Начальником служби призначено заступни
ка директора з охорони праці М альцева Михайло Аркадійовича.___________________________________
________ Відповідальним за функціонування СУОП наказом №03 від 04.01.2017 призначено заступни
ка директора з охорони праці М альцева Михайло Аркадійовича.___________________________________

наявністю служби охорони праці,
Заступник директора з охорони праці - Мальцев М.А. пройшов відповідне навчання:

- загального курсу «Охорона праці» (в т.ч.: Закон України «Про охорону праці». Закон України 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». КЗПП України. «Правила пожежної 
безпеки в Україні» НПАОП А.01.001-2014. ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98. Інструкція з надання 
першої допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.702:2005). 
«Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 
середовища, важкості та напруженості трудового процесу» ДСанІІІН №248) у ДП «Криворізький 
Експертно -  Технічний Центр Держпраці» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
13 грудня 2019 року № 219-19);________________________________________________________________

- «Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним 
способом» (НПАОП 0.00-1.77-16) у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевір
ки знань з питань охорони праці від 11 жовтня 2017 року № 10/32):_________________________________



- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил 
пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії__і 
перевірки знань з питань охорони праці від 01 серпня 2018 року №8/6, IV група з електробезпеки, 
допущений в якості персоналу, якій інспектує до роботи в електроустановках напругою до і вище 
1000 В);___________________________________________________________________________________________

- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідального обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) у ТОВ «Навчально-курсовий центр «М оноліт» 
та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Криворізького 
гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13 червня 2018 року 
№ 6/28);__________________________________________________________________________________________

- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) у ТОВ 
«Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
10 травня 2018 року № 5/18);_____ • _______________________________________________________

- «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08) у ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
16 травня 2018 року № 5/45); ______ ______________________________________________ ________

- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-
1.81-18) у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного угіравліїи±я 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 14 березня 2019 року № 3/51);______________________________________________

- «Правил охорони праці в металургійній промисловості» (НПАОП 27.0-1.01-08) у ГОВ 
«Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці \ 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
19 грудня 2018 року № 12/83);____________ _________________________________________________________

- «Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» 
(НПАОП 27.1-1.06-08) у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 26 грудня 2018 року № 12/129);_________________________________________

- «Правил безпеки в коксохімічному виробництві» (НПАОП 23.1-1.01-08) у ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони -праці від 
26 грудня 2018 року № 12/132);____________________________________________________________________

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) у 
ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
16 травня 2018 року № 5/38)._______________________________________________________________
________ Відповідальною особою за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, за безпечну
експлуатацію та технічний стан обладнання, пожежну безпеку підприємства наказом №01 від
03.01.2020 призначено технічного директора Калашникова Сергія М иколайовича._________________
Технічний директор Калашников С.М. пройшов відповідне навчання:______________________________

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим. 
електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань 
в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління



Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 10 жовтня 2018 року № 10/41);__________________________

- «Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним 
способом» у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 11 жовтня 2017 року № 10/32);___________________________________________________

- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил 
пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 10 травня 2018 року №5/25. V група з електробезпеки. 
допущений в якості персоналу, якій інспектує до роботи в електроустановках напругою до і вище 
1000 В);___________________________________________________________________________________________

- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідального обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» 
та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Криворізького 
гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13 червня 2018 року 
№6/28);__________________________________________________________________________________________ _

- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НГІАОГІ 0.00-1.15-07) у ТОВ 
«Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
10 травня 2018 року №2/15/18);____________________________________________________________________

- «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08) у ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
16 травня 2018 року №5/45);___________ ____________ ______________________________________________

- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-
1.81-18) у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 14 березня 2019 року № 3/51);_______________________  _________________

- «Правил охорони праці в металургійній промисловості» (НПАОП 27.0-1.01 -08) у ТОВ 
«Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці \ 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ві;і 
19 грудня 2018 року № 12/83);_____________________________________________________________________

- «Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» 
(НПАОП 27.1-1.06-08) у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 26 грудня 2018 року №12/129);__________________________________________

- «Правил безпеки в коксохімічному виробництві» (НПАОП 23.1-1.01-08) у ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
26 грудня 2018 року № 12/132);____________________________________________________________________

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) у 
ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
16 травня 2018 року №5/38).



________ Відповідальною особою за електрогосподарство підприємства наказом №21 віл 14.05.2018
призначено головного енергетика -  Куцевола Святослава Володимировича._______________________
Головний енергетик -  Куцевол С.В. пройшов відповідне навчання:_________________________________

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань 
в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 16 травня 2018 року № 5/48);__________________________

- «Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним 
способом» у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевіркіі 
знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управління Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 07 листопаду 2018 року №11/15);______________________________________________ __

- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «Навчально-курсовий 
центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
05 лютого 2020р. №2/15, V група з електробезпеки, допущений в якості адміністративно-технічного 
персоналу до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В);_____________________________

- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «Навчально-курсовий 
центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань енергетичного нагляду 
Управління державної інспекції енергетичного нагляду України у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11 червня 2020р. №?6/8. V 
група з електробезпеки, допущений в якості адміністративно-технічного персоналу до роботи в
електроустановках напругою до і вище 1000 В).__________________________________________________
________ Згідно вимогам НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці» наказом по підприємству від 05.01.2018 №03 затверджено
склад комісії з перевірки знань із питань охорони праці у складі:___________________ _____________
Голова комісії -  директор Киян A.B.; ___________________________________________________________
Члени комісії - заступник директора з охорони праці Мальцев М.А.__________________________
______________ технічний директор Калашников С.М.______________________________________________
_______________ головний енергетик -  Куцевол С.В.____________________________________________
________ Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і робітників відповідає заявленому виду
діяльності.__________________________________________________________________________________
________ На підприємстві у відповідності до вимог ст.13 Закону України «Про охорону праці», роз-

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
роблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт.______
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і 
змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці». Ведуться журнали: - реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; - реєстрації 
інструкцій з охорони праці; обліку видачі інструкцій з охорони праці; - реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; - реєстрації осіб, що потерпілі від нещасних випадків на
виробництві; - реєстрації нарядів-допусків; - обліку та зберігання засобів захисту.___________________
________ Згідно вимогам НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці», робітники підприємства під час прийняття на роботу та 
періодично проходять навчання, перевірку знань, відповідні інструктажі з питань охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій 
при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих (вступний, первинний, повторний, 
позаплановий, цільовий) та стажування. Записи про проведення вступного інструктажу вносяться до 
журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Записи про проведення 
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажу та стажування вносяться до журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Стажування, дублювання та 
допуск до самостійної роботи персоналу здійснюється після проходження навчання, отримання та 
придбання навичок щодо безпечних методів праці, а також проведення інструктажу на робочому 
місці. Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають



відповідну кваліфікацію та пройшли щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці, протоколи засідання комісії ТОВ «РЕМОПТИМАБУД» №15 від 09.12.2019р. та №16
в і д 1 3 . 1 2 . 2 0 1 9 р . ____________________________________________________________
________ При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження та періодичний медичний
огляд, інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно з 
«Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом
МОЗ України від21.05.2007 року №246, та психофізіологічну експертизу.___________________________

_______ На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заході щодо досягання
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій
на 2020 рік». _____________________ _______________________________________________________________
________ В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва

експлуатаційної документації,
(паспорт та керівництво з експлуатації заводів-виробників) та наглядні посібники, в тому числі та 

що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Вказані у декларації види робіт 
підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ «РЕМОПТИМАБУД» за нарядами- 
допусками відповідно Проектно-технологічної документації та розроблених і погоджених з 
підприємствами замовниками Проектів виробництва робіт (ПВР) та Проектів організації робіт 
(ПОР). Технічне обслуговування і ремонт обладнання, що декларуються, проводяться відповідно до 
вимог, викладених у паспортах та керівництвах з експлуатації заводів-виробників. затверджених
графіків з технічного обслуговування і ремонту обладнання, що декларуються._______________
______ Працівники ТОВ «РЕМОПТИМАБУД» забезпечені спецодягом, спецвзугтям та засобами

засобів індивідуального захисту, 
індивідуального захисту (313). мийними та знешкоджувальними засобами відповідно до діючих 

галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості, в тому числі для 
виконання верхолазних робіт. Засоби електрозахисту та засоби захисту під час виконання робіт на 
висоті зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, а також 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, 
випробування і перевірка придатності 313, з видачею актів, відповідно діючих нормативно-правових 
документів. Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні 
окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні рукавички, 
діелектричні ковбики, інвентарні підмості, риштування, драбини, зварювальне обладнання і таке 
інше -  використовується за призначенням, у технічно справному стані та видаються працівникам під 
особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів 
індивідуального захисту, про що робиться запис у журналі або картці обліку, згідно діючих вимог 
нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника та діючого на 
підприємстві «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», у якому в тому числі затверджена комісія з 
приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на
відповідність вимогам нормативних документів.___________________________________________________
________ На підприємстві у відповідності до вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці».______

нормативно-правової
розроблені, затверджені та діють:_________________________________________________________________
- Положення про СУОП (наказ №01 от 03.01.2017); ________________________________________________
- Положення про службу охорони праці (наказ №07 от 05.01.2017);_________________________________
- Положення про складання, видачі, затвердження та виконання нарядів на виробництво робіт (наказ 
№47 от 30.06.2017);________________________________________________________________________________
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту (наказ №48 от 03.07.2017);______________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 49 
от 04.07.2017), у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань 
для перевірки знань з охорони праці;____________________________________________________
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці 
(протокол загальних зборів от 05.07.2017);________________________________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №51 от 05.07.2017);______________



- Положення про медичний огляд (наказ № 99 от 11.12.2017);
- Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві (наказ № 100 от 11.12.2017); ___________
- Положення про вілліл контролю якості (наказ №27 от 02.07.2018);__________________________
- Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ
№14 от 08.07.2020).________________________________________________________________________________
______ Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому
числі необхідними для виконання заявлених в Декларації робіт (Закон України «Про охорону праці»; 
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення» ; 
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»; НПАОЛ 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 «Про порядок опрацювання і 
затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 
0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охороною праці працівників»; 
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила 
безпеки під час розробки родовищ рудних і нерудних корисних копалин підземним способом»; 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці при експлуатації вантажопідіймальних кранів, підйомних 
пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом і пристосуваннями»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозащітних засобів»; ПУЭ-2014 «Правила улаштування електроустано
вок»; НАПБ А.01.001-14 «Правила пожежної безпеки в Україні»),__________________________________
________ У ТОВ «РЕМОПТИМ АБУД» відведено та обладнано кабінет охорони праці оснащений

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
оргтехнікою для проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці з 

плакатами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і 
довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для інструктажу, навчання та 
консультацій з питань трудового законодавства і охорони праці. Розроблені екзаменаційні білети з 
питань охорони праці за посадами та професіями. В наявності наглядна агітація з безпечних методів 
ведення робот, презентації з охорони праці, надається інформація про порушення вимог, норм та
правил з охорони праці та нещасні випадки._______________________________________________
Забеспечено доступ працівників підприємства до законодавчої бази через мережу Інтернет.
________ М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки^

А.В.Киян
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

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



sae* j  - - M i rP 'M * *
de. ûJ>.


