
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФОРМСТОН»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50076, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Павла Глазового, 
будинок 20, квартира 9.___________________________________________________

місцезнаходження,
_____________________________код ЄДРПОУ 43658387________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
__________________директор Зощук Олександр Ігорович_______________ _____

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
__________________ monolit_k■г .@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 та згідно договорів підряду 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 1 до Порядку і правил проведення 
обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна... відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України №1788 від 16.11.2002 року,
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не
проводиться у зв'язку з тим, що Товариство 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
20.01.2021р.___________________________________________________________

(дата проведення аудиту)ф

Я, Зощук Олександр Ігорович ______________________________________
(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:



Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Роботи в колодязях, шурфах, 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._______________________________
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.____________
Роботи верхолазні.________________________ ____________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в  зонах дії
струму високої частоти.______________ ____________________________
Зварювальні роботи._______________________________________________
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та
будівельних підйомників.____________________________ _________ ____
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, які виконуються, та/або

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
кількість робочих місць: 6, в тому числі тих, на яких існує_________

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
підвищений ризик виникнення травм: 5__________________________________

виникнення травм
________________кількість будівель і споруд (приміщень) - 1,__________

будівель і споруд (приміщень),
Кількість будівель і споруд (приміщень): на об'єктах замовників,____
Кількість виробничих об'єктів____(цехів,____дільниць,____структурних
підрозділів: 1 виробничий підрозділ (бригада).________________________

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки - директор Зощук О. І., 
пройшов загальний курс з охорони праці та спеціальне навчання у ТОВ 
«Престиж», про що свідчать видані посвідчення встановленого зразка та 
витяги протоколів.
Відповідальний за безпечне виконання заявлених робіт майстер Демчук 
М.С., пройшов навчання в навчальному закладі.
Служба з питань охорони праці створена та функціонує відповідно до 
типового положення, затвердженого наказом керівника, функції служби 
охорони праці покладені на директор Зощука О.І.
Посадові особи підприємства пройшли навчання з питань охорони праці в 
навчальних центрах та перевірку знань комісією відповідного 
територіального органу Держпраці:
НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» (ПЕЕЗ).' «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів» (ПТЕЕС) . «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ) .______
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт;
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві.
Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП);
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;



НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання.
Працівники зайняті при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, 
навчені та мають відповідні посвідчення та свідоцтва, отримані у 
відповідних навчальних закладах.

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

Наказ № 1-ОП від 18.01.2021р. про створення служби з охорони праці на 
підприємстві. Наказ № 1-ОП/21 від 18.01.2021р. про затвердження плану 
професійно-технічного навчання персоналу на 2021 рік та затвердження 
складу комісій з перевірки знань з питань охорони праці за напрямками. 
Наказ № 2-ОП/21 від 08.01.2021р. про актуалізацію переліку норматив но- 
правових документів з ОП._______________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно- 

гігієнічних, соціально- економічних і лікувально-профілактичних заходів, 
спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій та відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» на 
підприємстві у 2021 році створена структура служби (наказ № 5-ОП/21 від 
18.01.2021р.).

На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці:
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної 

небезпеки:
- -видачі нарядів:
- реєстрації аварій та інші.
Згідно Постанови КМУ №442 від 01.08.1992 р. «Про Порядок проведення - 

атестації робочих місць за умовами праці» на підприємстві проводиться 
необхідна атестація робочих місць, а саме: дослідження важкості та 
напруженості праці, дослідження повітря робочої зони, дослідження шумового 
навантаження та інфразвуку, дослідження мікроклімату.

Працівники підприємства, задіяні на роботах підвищеної небезпеки, мають 
актуальне і необхідне навчання і проходять відповідну щорічну перевірку 
знань з питань охорони праці. Посадові особи Товариства, які здійснюють 
організацію та керівництво роботами підвищеної небезпеки, проходять 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на 
роботу та періодично один раз на три роки. Навчання та перевірка знань 
проводиться у суб^єктів господарювання, які проводять навчання з питань 
охорони праці працівників інших суб'єктів, мають відповідні дозвільні 
документи, та внесені в Реєстр Держпраці. Перевірка знань працівників з 
питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони 
праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків. 
Працівники підприємства, задіяні при експлуатації устаткування підвищеної 
небезпеки мають відповідну кваліфікацію та допуски.____________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на 

все обладнання, • прилади та засоби індивідуального захисту, які 
використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а 
саме паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування.

експлуатаційної документації,
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.: захисні каски 
(4 одиниці), захисне (спеціальне) взуття із проколозахисною прокладкою (4 ■ 
пари), захисне (спеціальне) взуття з ізолювальною термостійкою і
морозостійкою підошвою (4 пари), захисне (спеціальне) взуття, яке легко



знімається (4 пари), захисні окуляри (4 одиниці), лицеві щитки і екрани (4
одиниці), протигази (4 одиниці), респіратори (4 одиниці), навушники (4 
одиниці), непробивні фартухи (4 одиниці), термозахисні костюми (4 
одиниці), наплічники (4 одиниці), наколінники (4 одиниці), налокітники (4 
одиниці), нарукавники (4 одиниці), рукавиці (4 одиниці), рукавички (4 
одиниці), світловідбивальний одяг (4 одиниці), запобіжні пояси (4 
одиниці), стропи (4 одиниці) та інші.
Працівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям в повному обсязі.

___ Для виконання робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів
та будівельних підйомників, Підприємство використовує Підйомник фасадний 
моделі «ZLP 630» марки «SHME Со» (Китай) - 1 одиниця, Підіймач ножничний 
механічний моделі «КТ-2 0» виробництва ТОВ «Новад-Проммонтаж» (Україна) - 1 
одиниця; (договір оренди №180121-1 від 18.01.2021 р., укладений із ТОВ 
«НАУКОВО ВИРОБНИЧА ФІРА АМГ ЛТД». В наявності технічні паспорти та 
керівництва з експлуатації даного обладнання.
___ У підприємстві ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

засобів індивідуального захисту,
ТОВ «ФОРМСТОН» забезпечено нормативно-правовою документацію, що 

розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: 
Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. «Про затвердження Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки». 
Кодекс законів про працю України.
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з охорони праці».
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві».
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
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».
«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» - 
наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246.
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства».
Правила пожежної безпеки в Україні.
НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від 
шкідливого впливу хімічних речовин».
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт».
НПАОП 00.0-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних 
об1єктах».
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів». 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті».
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та 
пристроями».
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання».
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів».
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 
(ПЕЕЗ).
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
(ПТЕЕС).
«Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ).



Матеріально-технічна база TOB «ФОРМСТОН» відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які
декларуються._____ _____________________________________________________

У ТОВ «ФОРМСТОН» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, 
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, 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 п Ьоведення навчання, інструктажу та консультацій
працівників з питан трудового законодавства, охорони праці, перевірки
знань з питань охіСГЦокуУ'праці.

норма тивно-ЙраДоЕ^і |та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

1 0.І. Зощук
( і н і ц і а л и  т а  п р і з в и щ е )

Ю  СІЧНЯ 202/ р.

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

______  2 0 ^  р. N ______________________  ■

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області
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