
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра ДЕКЛАРАЦІЯ 

Ідповідності матеріально-технічної бази
ЯХ,

1 2 ПИП 2йШ ' —  вимогам законодавства з питань охорони праці

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

50051. Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, в у л и ц я  Криворіжсталі. будинок 10
місцезнаходження, 

код ЄДРПОУ 40376547
код згідно з ЄДРПОУ,

Луценко Тетяна Євгеніївна
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(098) 256-50-01.1оуигтЬ(5)етаіІ.сот
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 території Дніпропетровської області, згідно укладених договорів підряду

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 та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 

згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 р о к у  на ТОВ «УКРМОНТАЖСПЕ11БУД» страхування не 
проводиться, так як підприємство 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

добровільний аудит з охорони праці не проводився 
(дата проведення аудиту)

Я. директор Луценко Тетяна Євгеніївна 
(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:
- технологічних транспортних засобів -12  одиниць, а саме:

- гусеничний гідравлічний екскаватор НІТАСНІ гХ270І-С-3. 2008 р. в.. Японія, серія і номер свідоцтва про реєстрацію АЕ
006210 видано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.. присвоєно державний номерний знак 
Т08521АЕ:
- бульдозер гусеничний Б10М0111-1Е. 2008 р.в.. Росія, серія і номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 006216 видано 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.. присвоєно державний номерний знак Т08527АЕ;
- гусеничний гідравлічний екскаватор НІТАСНІ гХ2701.С-3. 2007 р.в.. Японія, серія і номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 
006209 видано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.. присвоєно державний номерний знак 
Т08520АЕ:
- трактор Т-170 бульдозер ДЗ-109Б. 1988 р.в.. СРСР. серія і номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 006214 видано 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.. присвоєно державний номерний знак Т08525АЕ;
- екскаватор ЭО-10011Д. 1973 р.в.. СРСР. серія і номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 006217 видано Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.. присвоєно державний номерний знак Т08528АЕ;
- екскаватор одноковшовий універсальний ЭО-5111Б. 1990 р.в.. СРСР. серія і номер свідоцтва про реєстрацію АЕ
006211 видано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.. присвоєно державний номерний знак 
Т08522АЕ:
- навантажувач фронтальний В 138.00.170. 2007 р.в.. Росія, серія і номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 006207 видано 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.. присвоєно державний номерний знак Т08518АЕ;
- телескопічний навантажувач К В  540-140. 2008 р.в.. Англія, серія і номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 006212 видано 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл., присвоєно державний номерний знак Т08523АЕ;
- екскаватор навантажувач .ІСВ 4СХ Sitemaster. 2014 р.в.. Англія, серія і номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 006213 
видано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл., присвоєно державний номерний знак 
Т08524АЕ:
- комбінований каток .ІСВ УМ132Р. 2007 р.в.. Німеччина, серія і номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 006215 видано 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.. присвоєно державний номерний знак Т08526АЕ;



- автогрейдер ГС-14-02-250. 2008 р.в.. Росія, серія і номер свідоцтва про реєстрацію ДЕ 006208 видано Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.. п р и с в о є н о  державний номерний знак Т08519АЕ;
- агрегат зварювальний на базі одновісного причіпного візка АДД-4002М2. 2002 р.в.. Україна, серія і номер свідоцтва 
про реєстрацію АЕ 006218 видано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.. присвоєно 
державний номерний знак TQ8529AE.___________________________________________________________

(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: 25, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 20 

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

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

Директор ТОВ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД» Луценко Т.Є. пройшла перевірку знань чинних законодавчих актів і 
нормативних документів з: охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, 
надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку комісією створеною на основі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р. (витяг з протоколу ПЗ «Центр професійної 
освіти і навчання» від 29.12.2017р. № 1175).

Наказом №7-ОП від 30.01.2018р. по підприємству створена постійно -  діюча комісія з перевірки знань з охорони 
праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони праці працівників підприємства, яка атестована з питань 
охорони праці та відповідних НПАОП. а саме:

загального курсу з охорони праці витяг з протоколу ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 29.1Z.2017р. № 1175: « О х о р о н и  праці та 
промислово? безпеки у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12) витяг з протоколу ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 29.12.2017р. № 1084: 
«Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00 -  1.15-071 витяг з протоколу ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» 
від 29.12.2017р. № 1171: «Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з п р о т о к о л у  ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 29.12.2017р. 
№ 1201: «Правил будови та безпечної експлуатації п о с у д и н , що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87) витяг з п р о т о к о л у  ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання» від 08.02.2018р. № 123: «Правилам ОП під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з 
протоколу ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 15.02.2018р. № 158: «Правилам безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15). 
Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) витяг з протоколу ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» від 08.02.2018р. № 126: ПБЕЕС. ПТЕЕС (до та понад 1000В група IV) витяг з протоколу ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 
29.12.2017р. № 1201: «Правилам охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) витяг з протоколу ПЗ «Центр професійної 
освіти і навчання» від 29.12.2017р. № 1187: «Правилам охорони праці під час вантажо -  розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) витяг з 
протоколу ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 02.02.2018р. № 115: «Правилам охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, піднімальних пристроїв і відповідного обладнання» витяг з протоколу ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 01.06.2018р. № 594

в наступному складі: голова комісії: директор Луценко Т.Є.;
члени комісії: головний інженер Устименко A.B.:

начальник відділу ОП Луньова Ю.А.
Відомчим документом, який у відповідності Закону України «Про охорону праці» установлює єдиний порядок 

функціонування системи управління охороною праці на Підприємстві є «Положення про систему управління 
охороною праці», затверджене наказом від 22.01.2018р. № 1-ОП

Наказом від 22.06.2018р. №32-ОП - начальник дільниці ТТЗ та ВПМ Задорожній О.В.. атестований в установленому 
П О РЯ Д К У: з загального курсу з о х о р о н и  праці. «Охорони праці та промислової безпеки у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12). «Правилам охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00 -  1.15-07). «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». 
«Правилам ОП під час роботи з інструментом та пристроями». «Правилам охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12). 
«Правилам о х о р о н и  праці під час вантажо -  розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) протокол ТОВ «УКРМ ОНТАЖСПЕЦБУД» від 
31.05.2018р. № 173. «Правилам о х о р о н и  праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, піднімальних пристроїв і відповідного 
обладнання» витяг з п р о т о к о л у  ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 01.06.2018р. № 594. ПБЕЕС. ПТЕЕС (до 1000В група III) протокол ТОВ  
«УКРМ ОНТАЖСПЕЦБУД» від 31.05.2018р. № 174. ПБ витяг з протоколу ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 01.06.2018р. №605. 

призначений відповідальною особою за виконання вимог законодавчих актів України, а саме
- згідно п.1 вказаного наказу - за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів, підбір машиністів, 

контроль відповідності їх кваліфікаційного рівня для виконання робіт на закріплених ТТЗ/механізмах/. машинах, 
безпеку руху підлеглим персоналом та своєчасності проходження ними медичних оглядів

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань 
Наказом № 2-ОП від 22.01.2018р. на підприємстві створено службу охорони праці, яка представлена в особі 

начальника відділу охорони праці Луньової Юлії Анатоліївни, атестованої в установленому порядку з питань охорони
праці.________________ ___________________________________________________________________________

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,
Перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві затверджено наказом № 6 -  ОП від 29.01.2018р. Наказом 

№9-ОП від 16.02.2018р. затверджені та введені в дію на підприємстві інструкції з охорони праці, які видаються 
робітникам на руки під підпис у відповідності до професії та видів робіт, в тому числі при експлуатації технологічних 
транспортних засобів, що декларуються: № 26 -  При виконанні розвантажувально—навантажувальних робіт, в тому 
числі з використанням машин та механізмів: №33 -  Для машиніста компресора: №37 -  Для машиніста автогрейдера: 
№ 38 -  Для водія навантажувача: №40 -  Для машиніста екскаватора: № 41 - Для машиніста бульдозера: №46 - Для 
машиніста катку та інші.
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення п р о  п о р я д о к  проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». Навчання та перевірка знань працівників проводиться відповідно до вимог «Положення про порядок



проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», яке розроблене та введено на підприємстві в дію 
наказом №5-ОП від 26.01.2018р.. у  додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік 
питань для перевірки знань з о х о р о н и  праці. При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, 
інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій» яке введено на підприємстві в дію наказом №12-ОП від 20.02.2018р. 
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, згідно «Положення про організацію стажування новоприйнятих працівників», яке введено на підприємстві в 
дію наказом №4-ОП від 26.01.2018р. Наказом №33 -ОП від 02.07.2018р. за вказаними у декларації технологічними 
транспортними засобами закріплені машиністи та водії, які мають відповідну кваліфікацію та пройшли перевірку 
знань 3 питань О ХО РО НИ  праці І НПАОП. а саме Матюшенко А. М. посвідчення тракториста -  машиніста серія АБ №166990 видано 

Криворізьким підрозділом ДТН 09.07.2008р.: посвідчення водія серія ЯАА № 031694 видано ДАІ МВС -  УВС м. Кривий Ріг 06.04.1995р. ГО Р Д ІВ С Ь К И Й  

С.М. посвідчення тракториста -  машиніста серія АК № 444752 видано Чернобаївська района інспекція «Держтехнагляду» 17.02.1995р.. посвідчення 

водія серія ЯАА № 358293 видано ДАІ МВС -  УВС м. Кривий Ріг 25.03.2000р. (протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ 

«Укрмонтажспецбуд» № 175 від 31.05.2018: ПБ. ПБЕЕС ІІгр. протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» №176 від 

31.05.2018р.: п р о т о к о л  перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному 

транспорті №181 від 31.05.2018р.): Дубов В. Г. посвідчення тракториста -  машиніста серія АБ № 168197 видано Криворізьким підрозділом ДТН 

12.03.2008р.. ДемІДЧУК О.М. посвідчення тракториста -  машиніста серія АК № 046217 видане Софіївська інспекція 04.08.2004р.. атестат №6001 за 

професією машиніст екскаватора виданий професійно -  технічним училищем №5 м. Олександрія Кіровоградської області 19.07.1977р. (протокол 

перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» № 137 від 17.05.2018: ПБ. ПБЕЕС ІІгр. протокол перевірки знань з питань 
охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» №138 від 17.05.2018р.: протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» 

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному транспорті №144 від 17.05.2018р.): П ІЛ Ю ГІН  A.B. диплом серія А № 958543 за професією 

машиніст екскаватора виданий професійно -  технічним училищем № 46 м. Кривий Ріг 11.02.1992р. (протокол перевірки знань з питань охорони 

праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» № 166 від 30.05.2018: ПБ. ПБЕЕС ІІгр. протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд»  

№167 від 30.05.2018р.: протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на 

автомобільному транспорті № 172 від 30.05.2018р.): Буцкр І.В. посвідчення № АК 194899 присвоєння кваліфікації тракториста-машиніста виданий 

Інспекція Держтехнагляд у Кіровоградській області 10.08.2001р., посвідчення тракториста -  машиніста серія АБ № 166942 видано Криворізьким 
підрозділом ДТН 11.06.2008р. (протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» № 57 від 25.04.2018: ПБ, ПБЕЕС ІІгр. 

протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» №58 від 25.04.2018р.: протокол перевірки знань з питань охорони 

праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному транспорті № 64 від 25.04.2018р.): Шкапенко О.С. 
свідотство №751 за професією машиніст бульдозера видане Комунальним підприємством «НВЦ» 07.08.2017р. (протокол перевірки знань з питань 

охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» № 114 від 11.05.2018: ПБ. ПБЕЕС ІІгр. протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ 

«Укрмонтажспецбуд» №118 від 11.05.2018р.: протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» НПАОП 0.00-1.62-12  

Правила ОП на автомобільному транспорті №122 від 11.05.2018р.): Т Ю Р ІН  В.О . посвідчення тракториста -  машиніста серія АА №255877 видано 

Криворізька районна інспекція 18.02.2004р. (протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» № 159 від 24.05.2018: ПБ. 

ПБЕЕС ІІгр. протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» №160 від 24.05.2018р.: протокол перевірки знань з питань 

охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному транспорті №165 від 24.05.2018р.): УСТИ М ЄН КО  

В.А . диплом бакалавра HP № 43233501 виданий Державним вищим навчальним закладом «Криворізький національний університет» за напрямом 

підготовки «Автомобільний транспорт» 31 травня 2012р. (протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд». НПАОП 
0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному транспорті № 100 від 08.05.2018: ПБ. ПБЕЕС ІІгр. протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ 

«Укрмонтажспецбуд» №101 від 08.05.2018р): Бец М.М. посвідчення тракториста -  машиніста серія АБ № 107770 видано Криворізькою районної 

ІДТН 14.12.2006р.. (протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» № 38 від 05.04.2018: ПБ, ПБЕЕС ІІгр. протокол 

перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» №39 від 05.04.2018р.: п р о т о к о л  перевірки знань з питань охорони праці ТОВ 

«Укрмонтажспецбуд» НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному транспорті №46 від 09.04.2018р.): І1 ІЄВ Ч Є Н К О  Г.Б. посвідчення 

тракториста -  машиніста серія АТ № 068917 видано Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області 16.03.2018р.. диплом 

серія Д № 180029 за професією машиніст екскаватора виданий професійно -  технічним училищем № 33 м. Кривий Ріг 19.07.1984р. (протокол 
перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» № 102 від 08.05.2018: ПБ. ПБЕЕС ІІгр. протокол перевірки знань з питань 

охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» №103 від 08.05.2018р.: протокол перевірки знань з питань о х о р о н и  праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд»  

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному транспорті №109 від 08.05.2018р.): Потебня С.І. свідоцтво № 540 за професією машиніст 

бульдозера видане ЧМ-3 25.07.1989р. (протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» № 125 від 15.05.2018: ПБ. 

ПБЕЕС ІІгр. протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» №126 від 15.05.2018р.: протокол перевірки знань з питань 

охорони праці ТОВ «Укрмонтажспецбуд» НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному транспорті №133 від 15.05.2018р.).

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці згідно до вимог чинного законодавства: за інструкцією з 
охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки, які виконують під час трудової
діяльності._______________________________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на механізми, будівельні машини, обладнання, засоби 
виробництва, наглядні посібники та інформаційні стенди. Наказом № 14-ОП від 03.04.2018р. затверджено та введено 
в дію «Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядом-допуском». 
Експлуатація вказаних у декларації технологічних транспортних засобів здійснюється працівниками ТОВ



«УКРМОНТАЖСПЕІІБУД» відповідно Проектно -  технологічної документації та розроблених і погоджених з
підприємствами замовниками Проектів виконання робіт, технологічних карт. В тому числі при виконанні 
земляних робіт отримується дозвіл від організацій, комунікації яких розташовані в зоні робіт. Застосування 
землерийних машин, механизмів під час виконання земляних робіт здійснюється згідно вимог чинного
законодавства.______________________________________ _____________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 

відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості. 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 о к у л я р и ,  засоби захисту при виконанні робіт в діючих 
електроустановках, діелектричні рукавички, діелектричні коврики. 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 забезпечення 313 та спецодягом», яке введено на підприємстві в дію наказом ІМ9ІЗ-ОП від 
28.02.2018р .. у  якому в тому числі затверджена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту.
що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів._____________________ _____

засобів індивідуального захисту,
ТОВ «УКРМОНТАЖСПЕІІБУД» забезпечено нормативно-правовою документацію (Закон України «Про охорону 

праці». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки». 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 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів п р о  о х о р о н у  праці, 
що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників». НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті». НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці, промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». 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» «Правилам охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12), 
«Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних 
засобів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2012 р. № 137. що розповсюджується 
на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються.

У ТОВ «УКРМОНТАЖСПЕІІБУД» відведено та обладнано кабінет охорони праці оснащений: оргтехнікою, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими 
та галузевими нормативними актами п р о  о х о р о н у  праці, методичною і довідковою літературою, навчальними 
програмами, необхідний для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового 
законодавства і о х о р о н и  праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки, 
/іконання робіт та експлуатації технологічних транспортних засобів, які

о: імативно-правовоїта матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
Ідеи ІИ ф ІКЗЦ

Т.Є. Луценко
Іідпис) (ініціали та прізвище).

20 $ ; р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 
^  20^ ) .

№ ^ ____________________________ .

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.”.


