
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази в

з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ̂ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

______________ ____________«УКРПРОМСЕРВІС»______ _________ _____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

50003, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с.Новопілля, вул.Садова,буд.1А
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

ЄДРПОУ30502268,керівник Добровольський Віктор Васильович, тел.(056) 404-79-97,
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону,, телефаксу,

_ukrpromservis2014@ukr. net_______ ______________________________________________
адреса електронної пошти;

згідно з договорами підряду на території Дніпропетровської області___________
місіде виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
страхування не проводиться, тому що ПП ВО «УКРПРОМСЕРВІС» не користується

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
та не володіє об'єктами підвищеної небезпеки__________________________________
Інформація про проведення

Я , _______________ Добровольський Віктор Васильович____________________________ ,
(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 експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:
роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекто-

;найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

рах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) робочих____
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

місць - 3, в т.ч. на яких існує підвищений ризик - 3, одна адміністративна
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений

будівля,виробнича база, об'єкти замовника згідно з договорами підряду_________
ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів!

Інші відомості директор Добровольський Віктор Васильович пройшов навчання
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

в ТОВ «НКЦ Моноліт» з загального курсу охорони праці, перевірку знань з_____
охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення

питань охорони праці комісією з перевірки знань з питань охорони праці_______
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Криворізького гірничопромислового управління територіального Головного______
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол від 19.09.2018р. 
№ 9/94, з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт протокол від 19.09.2018р. №9/115,
відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах) наказом по підприємству від 
30.06.2017р. № 98-А призначений майстер Михнич Сергій Ігоревич, який пройшов 
навчання в ТОВ «НКЦ Моноліт» з загального курсу охорони праці, перевірку знань 
з питань охорони праці комісією з перевірки знань з питань охорони праці 
Криворізького гірничопромислового управління територіального Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол від 11.01.2018р.
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№ 132, з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт протокол від 27.04.2016р. №4/121,
працівники: Петренко Сергій Олегович, Стреживус Михайло Антонович,____Спас
Андрій Леонідович, пройшли навчання в ТОВ «НКЦ Моноліт» з НПАОП 0.00-5.11-85 
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, 
перевірку знань з питань охорони праці комісією з перевірки знань з питань 
охорони праці Криворізького гірничопромислового управління територіального 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол від 
21.12.2017р.№ 12/76, пройшли медичний огляд, психофізіологічну експертизу та 
допущені до виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 
трубопроводах)
наказом по підприємству від 03.12.2013р. № 31-А створена служба охорони 
праці,відповідно до наказу, особою відповідальною за дотриманням вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки призначена інженер 
з 011 Юдакова Олена Петрівна, яка пройшла навчання в ТОВ «НКЦ Моноліт» з 
загального курсу охорони праці, перевірку знань з питань охорони праці 
комісією з перевірки знань з питань охорони праці Криворізькогс 
гірничопромислового управління територіального Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області протокол від 30.11.2016р. № 11/107, з НПАОП 0.00- 
5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт протокол від 19.09.2018р. №9/115,
наказом по підприємству від 01.06.2018р.№ 38-А введено в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт, наказом по підприємству віх 
02.09.2015р. № 89-А створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці 
у складі: голова комісії директор Добровольський В.В., члени комісії: головний 
інженер Демченко A.M., інженер з ОП Юдакова О.П., у відповідності до вимої 
Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань 
розроблено Положення підприємства про навчання з питань охорони праці, а такоя 
формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, під час прийняття на роботу та періодично працівникам 
проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрацій 
інструктажів з питань охорони праці, роботи виконуються за нарядом-допуском тг 
Проектами виконання робіт, розробленими та затвердженими відповідно до ДБР 
А. 3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», працівники забезпечені 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям, засобами захисту згідно з нормами 
видачі, засобами індивідуального захисту (газоаналізатор GasBadqe Ргс 
зав.№10075НТ-00б свід.про повірку №96582 від 20.06.2018р. ДП «КРИВБАССТАНДАРТ- 

золювальні протигази, захисні шоломи, рятувальні пояси, 
ні мотузки) , підприємство забезпечене законодавчими тг 

в о в ими актами з питань охорони праці.

$  43, С У _____
(ініціали та прізвище)

стрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
./,О 'гкию-ї X0/<f л ґ  5<f9

Примітки: 1. Фізична особа-підприємець своїм 
даних з метою забезпечення виконан 
робіт підвищеної небезпеки та на 
устаткування 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 
у паспорті.
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іня вимог Порядку видач\^прзволів на 
експлуатацію (застосування) машин, ЇН13М1В,


