
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДІПРИЄМСТВО «КРИВБАС-УНІВЕРСАЛ»,______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 50051, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, будинок 10
місцезнаходження,

_____________________________________23938832_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________ Директор Руденко Сергій Г ригорович___________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

__________________ тел. (096)249-64-89, e-mail: krivbass-universal@ukr.net____________________
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;

________________________ 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 договір не укладався (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788 на 1Ш «КРИВБАС- 
УНІВЕРСАЛ» страхування не проводиться тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки)._____

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 14 вересня 2020р.__________

(дата проведення аудиту)
Я ,____________________________ Руденко Сергій Г ригорович,______________________________

(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, а саме:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;________________________________________
Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах);_______________________________________________
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій;___________________________________________________________________________
Зварювальні роботи;____________________________________________________________________
Демонтаж машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 
до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:_______________
- вантажопідіймальні крани та машини;__________________________________________________

Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;_______________
Газополум’яні роботи.__________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
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які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

______Кількість робочих місць -  20, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  8._____________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

______Адреса розташування адміністративних приміщень підприємства: Дніпропетровська обл.,
місто Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, будинок 10 (договір оренди нежитлового приміщення від 
13.12.2008, укладений з ЗАТ «Криворіжіндустрбуд»).______________________________________

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

Інші відомості : Директор Руденко С.Г., технічний директор Пасічник І.В. пройшли 
навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Граніт» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 10.07.2020 № 58)._______________________________
______Головний інженер Морозов Є.Г., інженер з охорони праці Громченко О.Ю. пройшов
навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 15.08.2018 № 8/101).___________________________
______Директор Директор Руденко С.Г., технічний директор Пасічник І.В., головний інженер
Морозов Є.Г. пройшли навчання з НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) в ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.05.2019
№ 503/4.20-2020).______________________________________________________________________
______Інженер з охорони праці Громченко О.Ю. пройшов навчання з НПАОП 45.2-7.02-12
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) в ТОВ 
«НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 22.08.2018 № 8/125).________________________________________________________________
______Директор Руденко С.Г., технічний директор Пасічник І.В. пройшли навчання з НПАОП
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання на висоті в ТОВ «НКЦ «Граніт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 01.07.2020 № 48).______________
______Головний інженер Морозов Є.Г. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правила
охорони праці під час виконання на висоті в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 12.09.2018 № 9/64)._____________________________
______Інженер з охорони праці Громченко О.Ю. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.15-07
Правила охорони праці під час виконання на висоті в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 12.09.2018 № 9/66).____________________________
______Директор Руденко С.Г., технічний директор Пасічник І.В. пройшли навчання з НПАОП
0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт в ТОВ 
«НКЦ «Граніт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.07.2020 № 70).
______Головний інженер Морозов Є.Г. пройшов навчання з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.09.2018 № 9/60)._____________
______Інженер з охорони праці Громченко О.Ю. пройшов навчання з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та



перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.09.2018 № 9/60-1).___________
______Директор Руденко С.Г., технічний директор Пасічник І.В., головний інженер Морозов Є.Г.
пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно - 
розвантажувальних робіт в ТОВ «НКЦ «Граніт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 29.08.2018 № 8/146).___________________________________________________
______Інженер з охорони праці Громченко О.Ю. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.75-15
Правила охорони праці під час вантажно -розвантажувальних робіт в ТОВ «НКЦ «Граніт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.09.2018 № 9/139).___________
______Головний інженер Морозов Є.Г. (ІУ група з електробезпеки, допущений до виконання робіт
в електроустановках напругою до 1000 В)пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 05.09.2018 № 9/15).____________________________
______Директор Руденко С.Г. (ІІІ група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в
електроустановках напругою до 1000 В), технічний директор Пасічник І.В. (Ш група з 
електробезпеки, допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В) 
пройшли навчання з НПАОП 40.1 -1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 29.08.2018 № 8/141).________________________________________________________________
______Інженер з охорони праці Громченко О.Ю. (ІУ група з електробезпеки, допущений до
виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В) пройшов навчання з НПАОП 40.1 -1.21
98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.12.2019 № 12/83).___________
______Директор Руденко С.Г., технічний директор Пасічник І.В., головний інженер Морозов Є.Г.
пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 29.08.2018
№ 8/159).______________________________________________________________________________
______Інженер з охорони праці Громченко О.Ю. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.80-18
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 08.08.2018 № 8/60)._____________________________________________
______Директор Руденко С.Г., технічний директор Пасічник І.В., головний інженер Морозов Є.Г.
пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 29.08.2018 № 8/144)._________________________________ .__________________
______Інженер з охорони праці Громченко О.Ю. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.71-13
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 05.09.2018 № 9/6).______________
______Директор Руденко С.Г., технічний директор Пасічник І.В. пройшли навчання та перевірку
знань з Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 06.07.
2020 № 67).



______Головний інженер Морозов Є.Г. пройшов навчання та перевірку знань з Пожежної безпеки
посадових осіб підприємств, установ та організацій в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол засідання
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 27.08. 2018 № 127).__________________
______Інженер з охорони праці Громченко О.Ю. пройшов навчання та перевірку знань з Пожежної
безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 10.09.2018 № 135).__________
______Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання здійснюється
навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом відповідно до посадових зобов’язань.
______Наказом по підприємству від 06.11.2016 № 40 призначені особи, відповідальні за
організацію та проведення робіт підвищеної небезпеки та які мають право видачі наряд -допусків 
на виконання робіт підвищеної небезпеки -  технічний директор Пасічник І.В., головний інженер
Морозов Є.Г.__________________________________________________________________________
______Наказом від 06.11.2016 № 38 головного інженера Морозова Є.Г. призначено особою,
відповідальною за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства.
______Наказом від 06.11.2016 № 41 призначені особи, відповідальні за організацію та проведення
робіт за допомогою вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання -  технічний директор Пасічник І.В., головний інженер Морозов Є.Г.______________
______Наказом від 06.11.2016 № 43 призначені особи, відповідальні за організацію безпечного
проведення робіт на висоті -  технічний директор Пасічник І.В., головний інженер Морозов Є.Г.
______Наказом від 03.03.2015 № 37 призначені особи, відповідальні за організацію безпечного
проведення газонебезпечних робіт -  технічний директор Пасічник І.В., головний інженер Морозов
Є.Г.__________________________________________________________________________________
______Наказом від 06.11.202016 № 48 призначені особи, відповідальні за організацію та безпечне
виконання земляних та інших робіт в траншеях і котлованах -  технічний директор Пасічник І.В.,
головний інженер Морозов Є.Г.__________________________________________________________
______На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними
працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з
питань охорони праці.__________________________________________________________________
______Перелік робіт підвищеної небезпеки затверджено наказом по підприємству від 06.11.2016
№ 40. Роботи підвищеної небезпеки проводяться за наряд -допуском відповідно до вимог НПАОП 
27.0-4.03-19.___________________________________________________________________________

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

______Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена служба
охорони праці, яка підпорядкована безпосередньо директору ІIIІ «КРИВБАС-УНІВЕРСАЛ». 
Функції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці Громченко О.Ю. (наказ від
06.11.2016 № 36).______________________________________________________________________
______Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ІIIІ «КРИВБАС-УНІВЕРСАЛ»
функціонує Система управління охороною праці (СУОП), затверджена у новій редакції наказом
від 01.11.2017 № 40.____________________________________________________________________
______На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена комісія з перевірки
знань працівників підприємства з питань охорони праці (наказ про затвердження нового складу
комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці від 10.03.2015 № 41).____________
Голова комісії:_________________________________________________________________________
- директор ПП «КРИВБАС-УНІВЕРСАЛ» Руденко С.Г.;___________________________________

члени комісії:__________________________________________________________________________
- технічний директор Пасічник І.В.;______________________________________________________
- головний інженер Морозов Є.Г.________________________________________________________
- інженер з охорони праці Громченко О.Ю._______________________________________________

______Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці
ПП «КРИВБАС-УНІВЕРСАЛ» навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони
праці в учбових закладах._______________________________________________________________
______Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ПП «КРИВБАС-УНІВЕРСАЛ»
розроблені та затверджені в новій редакції нормативні акти про охорону праці, а саме:_________



- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 01.11.2017 № 40;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

затверджене наказом від 01.11.2017 № 40;________________________________________________
- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, 

затверджене наказом від 01.11.2017 № 40;________________________________________________
- Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з питань охорони праці, 

затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ІIIІ «КРИВБАС-УНІВЕРСАЛ» від
18.02.2019 № 1.________________________________________________________________________
______Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
о хорони праці та протипожежної безпеки» та «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці». Працівники проходять перевірку знань з питань охорони праці в обсязі 
виконуваної ними роботи в комісії ІIIІ «КРИВБАС-УНІВЕРСАЛ» з перевірки знань з питань
охорони праці._________________________________________________________________________
______Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 р. № 9, затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, а саме:______________
-  інструкція з охорони праці № 1 з загальних правил безпеки для працівників ІIIІ «КРИВБАС- 
УНІВЕРСАЛ»;_________________________________________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 3 з правил пожежної безпеки для працівників ИП «КРИВБАС - 
УНІВЕРСАЛ»;_________________________________________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 4 під час виконання робіт на висоті з використанням 
страхувальних засобів;_________________________________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 5 при роботі з ручним електрифікованим інструментом;________
-  інструкція з охорони праці № 6 для електрозварника ручного зварювання;__________________
-  інструкція з охорони праці № 7 для слюсаря -ремонтника;_________________________________
-  інструкція з охорони праці № 13 для монтажника;________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 17 під час виконання газонебезпечних робіт;__________________
-  та інші.______________________________________________________________________________
На підприємстві ведуться:_______________________________________________________________
-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці та інструктажів з охорони 
праці;_________________________________________________________________________________
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;___________________________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.________________________________________
______Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу._____________________________________
______Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли навчання та
перевірку знань з професій та мають відповідні посвідчення.________________________________
______Зварник Селіванов Д.М. пройшов навчання за професією «електрогазозварник» в ПТУ №
37 м. Кривого Рогу (диплом З № 0049268 від 25.06.1993).___________________________________
______Зварник Завадський Д.О. пройшов навчання за професією «електрогазозварник,
газорізальник» в Державному навчальному закладі «Криворізький центр професійної освіти
металургії та машинобудування» (диплом НР № 37662857 від 25.02.2010).____________________
______Слюсар-ремонтник Гайдученко О.П. пройшов навчання за професією «слюсар -ремонтник»
в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» (свідоцтво № 33562 від 12.12.2013).______________
______Слюсар-ремонтник Мальков І.К. пройшов навчання за професією «слюсар-ремонтник» в
КП «Навчально-виробничий центр» ДОР (посвідчення № 00000904 від 05.10.2008).___________
______Монтажник Федоренко В.П. пройшов навчання за професією «монтажник обладнання
металургійних заводів» в управлінні персоналу КДГМК «Криворіжсталь» (посвідчення № 21331
від 25.09.2001).________________________________________________________________________
______Монтажник Боцула С.М. пройшов навчання за професією «монтажник металоконструкцій»
в ДП «НКК «Кривбасбуд» (посвідчення № 00000823 від 18.09.2008).



Бетоняр Курило В.В. пройшов навчання за професією «бетоняр» в ДП «НКК «Кривбасбуд»
(свідоцтво № 00000327 від 13.02.2007).___________________________________________________
______Бетоняр Дмітрієв В.Г. пройшов навчання за професією «бетоняр» в ДП «НКК
«Кривбасбуд» (свідоцтво № 00000123 від 22.01.2010).______________________________________
______Всі працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки проходять
перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті, інших нормативно -правових актів з охорони праці в обсязі 
виконуваної ними роботи в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ІIIІ «КРИВБАС- 
УНІВЕРСАЛ» (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
12.09.2019 № 71, від 15.11.2019 № 75, від 29.11.2019 №№ 77, 79, та інші).____________________
______Працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт на висоті пройшли перевірку знань з
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.11.2019
№№ 11/70), допущені до виконання робіт на висоті та верхолазних робіт._____________________
______Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. № 246, на 
підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники підприємства проходять 
обов’язковий профілактичний медичний огляд в ТОВ «Сімейна клініка ПМС» згідно з укладеним 
договором від 11.09.2019 № ПО-84). У відповідності до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону 
праці», працівники підприємства, що зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, проходять 
психофізіологічну експертизу в ТОВ «Сімейна клініка ПМС» згідно з укладеним договором від
11.09.2019 № ПФЕ-85.__________________________________________________________________
______Відповідно до п.п. 4.2 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники ТОВ «КРИВБАС- 
УНІВЕРСАЛ» забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями, розташованими на об’єктах
підприємств-замовників згідно з умовами укладених договорів підряду.______________________
______На виконання вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві щорічно
затверджується план комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на 2020 рік.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______При виконанні будівельно-монтажних робіт на підприємстві експлуатуються наступне
обладнання та інструмент:______________________________________________________________
______Для виконання газополум’яних робіт на підприємстві є в наявності комплект
газополум’яного обладнання (редуктор балонний пропановий БПО -5ДМ, редуктор балонний 
кисневий БКО-50ДМ, рукава гумові, різак типу Р3, випробування устаткованння виконано 
майстернею з ремонту та випробуванню газополум’яної апаратури ТОВ «Індустріясервіс»,
протоколи випробувань від 25.08.2020 №№ 154141, 154142, 154143, 154144)._________________
______Роботи з виконуються з використанням зварювального обладнання, ручного
електроінструменту (апарат зварювальний ТД-350, інвентарний № 2109, перевірку стану ізоляції 
обмоток обладнання та кабелю зварювального виконано електротехнічною лабораторією ТОВ 
«ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ», протокол від 25.02.2019 № 32152994 -29.11.18-164/1-19 (дозвіл ТОВ 
«ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» на випробування електроустановок та електрообладнання № 121.18.30, 
виданий Державною службою з питань праці, дійсний до 22.03.2023), випрямляч дуговий ВДИ - 
280, заводський № 2835098, перевірку стану ізоляції обмоток обладнання та кабелю 
зварювального виконано електротехнічною лабораторією ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ», 
протокол від 25.02.2019 № 3 2152994-29.11.18-164/2-19; шліфувальна машинка «Старт», 
заводський № 201510150610, перевірку стану ізоляції обмоток обладнання виконано 
електротехнічною лабораторією ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ», протокол від 25.02.2019 №
32152994-29.11.18-164/3-19).____________________________________________________________
______Послуги будівельною технікою (кран автомобільний стріловий КТА-25, підйомник
автомобільний гідравлічний ВС-22-01, бульдозер Т-170, екскаватор Hitachi ZX270LC-3) надаються



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ р .

№ Л£>. / /

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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