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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

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

50095. Дніпропетровська обл.‘, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, будинок 21, офіс 205,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

41552944
Код платника згідно з ЄДРПОУ

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
Код виду діяльності згідно з КВЕД

Бакіров Ільдар Шамільович
прізвище, ім’я та по батькові керівника

(097) 963 35 75, montazhresurs@gmail.com
телефаксу, адреса електронної пошти;

На об'єктах замовника на території Дніпропетровській області__
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку і до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування не проводиться так як 
товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видані)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 17.01.2018 р.
(дата проведення аудиту

ТОВ «ПромТехДіагностика», № 31550092-04-01-0008.18

Я. Бакіров Ільдар Шамільовнч________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, уетатковаг 
підвищеної небезпеки:

_______Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри,____________
(найменування виду робіт

25 робочих місць, з них 20. на яких існую підвищений ризик отримання травм
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

та\або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищенної небезпек

mailto:montazhresurs@gmail.com


Інші відомості наказом від 02.01.2018 р. № 12 призначено відповідального за безпечне 
виконання робіт на висоті та верхолазні роботи: Вавдійчик Галину Леонідівну майстра в ц і л о м у  

по підприємству.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
наказом по підприємству від 02.01.2018 р. № 3 створена служба охорони праці

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МОНТАЖРЕСУРС», відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», переглянуті, 
затверджені та діють:

Положення про СУОП (наказом від 02.01.2018);
Положення про службу охорони праці (наказ від 02.01.2018);
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці (наказ від 02.01.2018);

- Положення про порядок видачі нарядів на виробництво робіт у ТОВ «МОНТАЖРЕСУРС» 
(наказ від 02.01.201 8);
Положення про комісію з питань охорони праці (наказ від 02.01.2018).
Положення про уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці, 
затверджене протоколом загальних зборів працівників підприємства від 26.12.2017.
На підприємстві ТОВ «МОНТАЖРЕСУРС» у відповідності до вимог ст. 15 Закону України 

«Про охорону праці», наказом № 3 від 02.01.2018 створена служба охорони праці. Функції служби 
охорони праці на підприємстві покладаються за сумісництвом на головного інженера Сакун А С.

На підприємстві ТОВ «МОНТАЖРЕСУРС» розроблені, затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям.

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 та видачі інструкцій з охорони праці.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. 
Наданий перелік журналів з охорони праці, який ведеться на підприємстві:

> Директор Бакіров І.Ш., головний інженер (інженер з охорони прані за сумісництвом) Сакун 
А.С., майстер Вавдійчук Г.Л. пройшли навчання в ГОВ «І1КЦ «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області згідно законодавчих і 
нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим 
при нещасних випадках, електробезпеки, правил пожежної безпеки.
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.01.2018 № 1/5.

> Директор Бакіров І.Ш., головний інженер (інженер з охорони праці за сумісництвом) Сакун 
А.С., майстер Вавдійчук Г.Л. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області згідно «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОГІ 0.00-1.15-07).
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.01.2018 № 1/1.

> Директор Бакіров І.НЕ, головний інженер (інженер з охорони праці за сумісництвом) Сакун 
А.С., майстер Вавдійчук Г.Л. пройшли навчання в ТОВ «ІІКЦ «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області згідно «Правил охорони 
праці в металургійній промисловості» (НПАОП 27.0-1.01-08).
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.01.2018 № 1/27.

> Директор Бакіров І.Ш., головний інженер (інженер з охорони праці за сумісництвом) Сакун 
А.С., майстер Вавдійчук Г.Л. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області згідно «Правил безпеки в



коксохімічному виробництві» (НПАОГІ 23.1-1.01-08).
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.01.201 8 № 1/10.

Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і робітників відповідає заявленому виду 
діяльності.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та п. 3.10 НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прані», 
наказом від 02.01.2018 № 3 на підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖННОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНТАЖРЕСУРС» створена комісія з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці у складі:

-  Голова комісії -  директор Бакіров І.Ш
Члени комісії -  головний інженер (за сумісництвом інженер з охорони праці) Сакун А.С 

-  майстер Вавдійчук Г.Л.

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому числі 
необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення 
вступного інструктажу та навчання з питань охорони прані з плакатами та наглядними 
посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за 
посадаами та професіями.

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений

Декларація зареєстрована 
органі ДержпрацС ^

журналі обліку суб'єктів^господарювання у територіальному
20 Жф.

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.


