
Центр надання адміністративних 
м. Дніпра

.ц о ;  -Р ? т ______________
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці

Відомості ПРО роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«МОНТАЖСТИЛЬ», 50005, Дніпропетровська обл., місто Кривіш Ріг .
Металургійний район, вулиця Тбіліська, будинок 4 ЄДРПОУ: 335 75339

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, місцезнаходження , код згідно з ЄДРПОУ,

___________________ Козельський Володимир Якович________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

____________ ( 096)7394876_______montazhstil@ukr.net_________________________________
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 з укладеними договорами підрядів по Дніпропетровської області та місті 
Кривому Розі,а саме: на ПрАТ«ПівдГЗК», ПрАТ «ІнГЗК», ПрАТ»ПІВНГЗК», ПрАТ 
«ЦГЗК», ПАТ»АрселорМіталКривий Ріг», ПрАТ «НКГЗК»
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування^ машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 року на ТОВ «МОНТАЖСТИЛЬ» страхування не проводиться, так як він не є 
об'єктом підвищеної небезпеки_____________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата  його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
______________________________ аудит не проводився_________________________________ .

(дата проведення аудиту)

Я, Козельський Володимир Якович__________________________________________ _____
(прізвищ е, ім'я та  по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної 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 в діючих електроустановках напругою понад 1000 В га в зонах дії струму 
високої частоти/». 16 додатку 6 Порядку)_________________________________________ L
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізмів устатковання підвищ еної

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу*

робочих місць - 10, в тому числі на яких існує підвищений ризик -8
кількість робочих місць, у т о м у  числі тих. на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

одна адміністративна будівля, одна виробнича база .а також приміщення.які надаються 
Замовником.згідно з договорами підряду_________________________________________
і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Керівник Козельський Володимир Якович пройшов навчання в Приватному закладі 
«Центр професійної освіти і навчання» витяг з протоколу №031/4.20-2018 від 19.01.2018р
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці,

засідання комісії ГУ Держпраці України у Дніпропетровській області з перевірки знань
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства

mailto:montazhstil@ukr.net


України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки.
електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, 
надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління 
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний 
курс ОШ. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» (ДБНА.3.2-2-2009); витяг з протоколу .№089 від 
02.02.2018р.
Наказом по підприємству №64/ОП від 08.08.2018р. відповідальним за безпечне виконання 
робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти з правом видачі наряд-допусків начальника дільниці Л ит овку Олега 
Гнатовича, який пройшов навчання та перевірку знань в Приватному закладі «Центр 
професійної освіти і навчання», витяг з протоколу №031/4.20-2018 від 
19.01.2018р.засідання комісії ГУ Держпраці України у Дніпропетровській області з 
перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: 
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних 
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» 
(Загальний курс ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві» ШБНА.3.2-2-2009); витяг з протоколу 
№814/4.40-18 від 02.08.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці України у 
Дніпропетровській області з перевірки знань з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки в Україні» група з 
електробезпеки IV. допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище ЮОи 
В); витяг з протоколу №813 від 03.08.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці України у 
Дніпропетровській області з перевірки знань з «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» в Криворізького відділення інспекції Держенергонагляду в 
Дніпропетровській області .а в разі його відсутності -енергетика Ільницького 
Владислава Ада.мовича, який пройшов навчання та перевірку знань в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання», витяг з протоколу №031/4.20-2018 від 
19.01.2018р.засідання комісії ГУ Держпраці України у Дніпропетровській області з 
перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: 
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праиі. медичних оглядів, профілактики професійних 
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії. НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» 
(Загальний курс ОП). НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві» (ДБНА.3.2-2-2009); витяг з протоколу 
№814/4.40-18 від 02.08.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці України у 
Дніпропетровській області з перевірки знань з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» група з 
електробезпеки V. допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 
В); витяг з протоколу №813 від 03.08.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці України у 
Дніпропетровській області з перевірки знань з «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» в Криворізького відділення інспекції Держенергонагляду в 
Дніпропетровській області.
Наказом по підприємству № 14/ОП від 07.08.2017р. в ТОВ «МОНТАЖСТИЛЬ» 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, в
тому числі при виконанні декларуемих робіт:



- для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою до та понад 1000 В :
- при роботі із застосуванням драбин і драбинок;
- при застосуванні запобіжних поясів;
- під час експлуатації ручного електрофікованного інструменту;
- про заходи пожежної безпеки під час ведення будівельних робіт;
- з надання першої (долікарської) допомоги_________________________________________ _

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказом по підприємству № 11/ОП від 29.08.2017р. створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці у складі: голова комісії Козельський В.Я.-директор; члени комісії: 
Синяговський О.В.-головний інженер. Кулешова М.А.- провідний інженер з ОП. 
Ільницький В.А.-енергетик.Яровенко В.О.-усоба уповноважена від трудового колективу з 
питань охорони праці.Всі члени комісії пройшли перевірку знань в Приватному закладі 
«Центр професійної освіти і навчання»м.Кривого Рогу , засіданням комісії ГУ 
Держпраці України у Дніпропетровській області з перевірки знань законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці: - загального курсу з охорони праці 
(прот.№ 031/4.20-2018 від 19.01.2018р ), з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» група з 
електробезпеки IV до 1000В , директор Козельський В.Я.та головний інженер 
Синяговський О.В. витяг з протоколу №812 від 02.08.2018р..Кулешова М.А.-провідний 
інженер ОП витяг протоколу №203/4.20-18 від 23.08.2018р. енергетик Ільницький 
В.А.та,- витяг з протоколу №813 від 03.08.2018р. (допущені до виконання робіт в 
електроустановках напругою до і вище 1000В ) з «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» в Криворізького відділення інспекції Держенергонагляду в 
Дніпропетровській області енергетик Ільницький В.А.- витяг з протоколу №814/4.40-18 
від 02.08.2018р. .Згідно до вимог Положення плануються плани-графіки проведення 
навчання та перевірки знань робітники підприємства проходять інструктажі та навчання 
з питань охорони праці згідно затверджених програм проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці та за видами виконуваних робіт. Так витяг з протоколу № 22/ЕБ від 
17.08.2018 р. засідання комісії ТОВ «МОНТАЖСТИЛЬ» з перевірки знань і умінь на 
допуск до безпечного виконання робіт в діючих електроустановках напругою до та понад 
1000 В та в зонах дії струму високої частоти свідчить про відповідність кваліфікації 
електрослюсаря Шведова Р.В..який пройшов навчання за професією електрослюсар 
(слюсар)черговий та з ремонту технологічного устаткування силових мереж та 
електроустаткування в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ»
(Посвідчення №886/4-17-15пр.№886/4 від 13.10.2017р.ПЗ «ЦПОН»),з присвоєнням III 
групи допуску з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і 
вище 1000 В, та електромонтера Яровенко В.О. який пройшов навчання за професією 
електромонтер по ремонту електрообладнання в Криворізькій зразковій РТШ ТСОУ 
(Свідоцтво :серія Я№875535від 30.03.2015р. прот.№06), має IV групу з електробезпеки, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В. Під час прийняття 
на роботу та періодично під час роботи працівникам проводяться інструктажі з питань 
охорони праці(вступний.первинний,повторний,цільовий та позачерговий), з реєстрацією в 
Журналах інструктажів з питань охорони праці; працівники ТОВ «МОНТАЖСТИЛЬ» 
забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі 
забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі 
(спецодяг.спецвзуття на діелектричній нековзкій підошві, рукавички 
діелектричні,рукавиці комбіновані, шолом захисний, окуляри захисні, респіратори, при 
роботі па висоті запобіжні пояса.запобіжні фали.комплектів інструментів з ізольованими 
ручками). Діелектричні рукавички.килимки, боти та вимірювальний інструмент проходять 
випробування опору ізоляції в спеціалізованих електротехнічних лабораторіях в терміни



згідно нормативних вимог, (протоколи №ЕДТЛ-ПВ-0303;0304;0308/18 від 14.08.2018р.
випробування електро захисних засобів з діелектричної гуми(рукавички)інв..6-10з 
висновком «придатні до подальшої експлуатації», випробування ізолювального 
інструменту з одношаровою ізоляцією.інв.1-5 (протоколи №ЕДТЛ-ПВ-0305;0306;0307; 
0308/18 від 14.08.2018р. з відміткою»випробування витримали» свідоцтво про атестацію 
ДП «Кривбасстандартметрологія »В-005-2014 від 29.12.14р.)
Інформація про наявність нормативно-правової та матеріально технічної бази 
На підприємстві обладнано кабінет охорони праці (площа 12кв.м )

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Товариство забезпечене необхідною навчально - методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони прані, також
в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які__________
використаються при проведенні декларуємих робіт________________________________
нормативно- правової та  м атеріально-техн ічної бази навчально-методичного забезпечення)

М атеріально - пґехнічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.

S. Л,
(яідгіис) (ініціали та прізвище)

Jib агАлиЛ 20 /̂р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 /^ р . № sZ f?  _______ .

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."


