
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони прац-t

Відомості про роботодавця Т О В А РИ С Т В О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л ЬН ІСТ Ю  

«ЗЕТ П РО М С Е РВ ІС »_______________________________________________________________________________ _

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______ 49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров. Добровольців, буді11 юк 17______________

м і с  цез н ах о  д же ння,

_______________________________________________43791570_____________________________ ______________________

код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________________ Директор Журавльов Олексій Леонідович __________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_______________________ тел. (093) 226-10-34, e-mail: zpromservis2020@gmail.conі ____________________
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 на території У кра їни______ ____________________
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 договір не укладався (згідно з додатком 1 до 

Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності не;^ед третіми особами 

згідно з Постановою Кабінету М іністрів України від 16.08.2002 №  ■ 788 на ТОВ  «ЗЕТ 

П РО М С Е РВ ІС »  страхування не проводиться тому що не є о б ’єктом підвмщс-і ч небезпеки).
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата ііоі пдачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24 лютого 2020р., 

ДП «К РИ ВОРІЗЬК И Й  ЕТЦ»_____________________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я , ____________________________________ Журавльов Олексій Леонідович,__________________________________
(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, а саме:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;___________________________ _______________________

Зварювальні роботи;______________________________________________________________________________________

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках З і 7 до Порядку видачі 

дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:______________________________________________

- устатковання для транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та 

огрудкування руд і концентратів у гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях;

- технологічне устатковання металургійного, коксохімічного виробництв;_________________________

Газополум’яні роботи;____________________________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудини , що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних і азовнх балонів, що є 

ємностями для газового моторного палива, а саме:_____________________________ ______________________

- балони із стисненим газом (кисень газоподібний, 5 од., країна виробник У к | аїна)_______________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна і оходи.еипя.



які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

_______ Кількість робочих місць - 9, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

травм - 5._______________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_______ Оф існ і приміщення підприємства орендовані (договір оренди Н С Ж І П . і і ч ю г о  приміщення ВІД

1 1.10.2020 №  12-10/20200Д, укладений з ТОВ «ФЛЕКСТБЛ О Ф ІС » ) за адрес, ю: Дніпропетровська 

обл., місто Дніпро, пров. Добровольців, будинок 17. Виробничі прим і цення підприємства 

орендовані (договір оренди нерухомого майна від 01.12.2020 №  01/12-20, укладений з ТОВ 

«ГО Н Т А ») за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Чумацький шлях, 8.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Журавльов О.Л ., інженер з охорони праці Дубина f.А., начальник 

дільниці Деревенський О .Є . пройшли навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни 

праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «НКК 

«Кривбасбуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській 

області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19 11 2020 

№  794).____________________________________________________________________________

_______ Директор Журавльов О.Л., інженер з охорони праці Дубина I.A .. начальник дільниці

Деревенський О .Є . пройшли навчання з Н П А О П  0.00-1.82-18 Правила о хорони праці під час 

дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд і а концентратів в ДП 

«НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань в комісії Головного упраї; ііння Держпраці у 

Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

від 12.1 1.2020 №  775).____________________________________________________________________________________

_______ Директор Журавльов О.Л., інженер з охорони праці Дубина I.A., начальник дільниці

Деревенський О .Є . пройшли навчання з НП АОП  23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному 

виробництві в ДП «НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання ком ісії з перевірки знань з питань

охорони праці від 12.11.2020 №  777).__________________________________________________________________ _

_______ Директор Журавльов О.Л., інженер з охорони праці Дубина I.A.. начальник дільниці

Деревенський О .С . пройшли навчання з НГІАОП 27.1-1.06-08 Правил охорони праці під час 

ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії в ДП «НКК «К рі1 1басбуд» та перевірку 

знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській об.па< і (протокол засідання

комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12. II .2020 №  776). ____________________

_______ Директор Журавльов О.Л., інженер з охорони праці Дубина I.A .. начальник дільниці

Деревенський О .Є . пройшли навчання з Н П А О П  0.00-1.81-18 Правила ох орони праці під час 

експлуатації обладнання, що працює під тиском в ДП «НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань в 

комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії

з перевірки знань з питань охорони праці від 26.1 1.2020 №  806)._____________________________________

_______ Директор Журавльов О.Л., інженер з охорони праці Дубина I.A., начальник дільниці

Деревенський О .С . пройшли навчання з Н П А О П  0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 

виконання робіт на висоті в ДП «НКК «Кривбасбуд» та перевірку знані, в комісії Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з

питань охорони праці від 19.11.2020 №  797).___________________________________________________________

_______ Головний енергетик Мельникова Т.С. (V група з електробезпеки, доі;ущена до виконання

робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшла навчання . НП АОП  40.1-1.21-98 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ДП «1-ІІ К «Кривбасбуд» та 

перевірку знань в ком ісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол

засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.1 1.2020 №  767)._________________

_______ Директор Журавльов О.Л ., інженер з охорони праці Дубина I.A.. начальник дільниці

Деревенський О .С . пройшли навчання з Н П АОП  0.00-1.80-18 Праві їла охорони праці під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання і в 

ДП «НКК «Кривбасбуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області (протокол засідання ком ісії з перевірки знань з гитань охорони праці 

від 12.11.2020 №  763)._______________________________________________________________ _____________________



Деревенський О .С . пройшли навчання з Н П А О П  0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час 

роботи з інструментом та пристроями і в ДП «НКК «Кривбасбуд» та непе арку знані, в комісії 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з

перевірки знань з питань охорони праці від 19.1 1.2020 №  799)._______________ _______________________

________Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковаппя здійснюється

навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом відповідно до посадових зобов ’язань.

________Наказом від 18.12.2020 №  18ПП головного енергетика Мельникову Т.Є. призначено

особою , відповідальною за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства

підприємства.______________________________________________________________________________________________

________Наказом від 18.12.2020 №  18ПП-1 призначено особу, відповідальну за пожежну безпеку на

підприємстві та за організацію безпечного виконання вогневих робіт начальник дільниці

Деревенський О.Є .________________________________________________________________________________________

_______ Наказом від 18.12.2020 №  18ПП-4 призначено особу, відног.: іьну за організацію

безпечного виконання робіт із застосуванням балонів з газами начальник дільниці

Деревенський О .С.________________________________________________________________________________________

________Наказом від 18.12.2020 №  І8ПГІ-3 призначено особу, відповідальні за організацію

безпечного виконання робіт на висоті - начальник дільниці Деревенський О.С.____________________

_______ Наказом від 18.12.2020 №  18ПП-2 призначені особу, відповідальну за організацію та

безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, видачу наряд-догіусків на виконання робіт

підвищеної небезпеки - начальник дільниці Деревенський О.С .______________________________________

_______ На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними

працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з 

питань охорони праці.____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб , які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорон и  праці та промислової

безпеки;

________Наказом №  080П  по підприємству від 09.12.2020 підприємстві с ги ': єна служба охорони

праці, яка підпорядкована безпосередньо директору ТОВ «ГОК-СЕРН іС». Функції служби

охорони праці покладено на інженера з охорони праці Дубину I.A.__________________________________

На підприємстві наказом від 09.12.2020 №  090П  затверджено ком и: ііо з перевірки знань 

працівників підприємства з питань охорони праці. Головою комісії нризна ієно директора ТОВ 

«ЗЕТ П РО М С Е РВ ІС »  Журавльова О.Л .. члени комісії: інженер з охорони праці Дубина I.A.,

начальник дільниці Деревенський О .С ., головний енергетик Мельникова Т .С ______________________

_______ Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці

ТОВ «ЗЕТ П Р О М С Е Р В ІС »  навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці

в спеціалізованих учбовнх закладах.____________________________________________________________________

_______ Також на підприємстві розроблені та затверджені:_____________________________________________

- Положення про систему управління охороною  праці, затверджене наказом від 13.01.2021

№  130Ю П;_________________________________________________________________________________________________

Положення про службу охорони праці, затверджене наказі > м від 13.01.2021

№  1301-ЮП;__________________ ____________________________________________________________________________

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з і ■ 't гань охорони праці, 

затверджене наказом від 13.01.2021 №  13 0 1 - З О  П ;_______________________________ _____________________

- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, 

затверджене наказом від 13.01.2021 №  13 01 - З О  П ;_____________________________________________________

- Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з п 11 ’ань охорони праці. 

затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ «ЗЕТ П РО М СЕРВ ІС» від

13.01.2021 № 1:_________________________________ __________________________________________________________

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від 13.01.2021

№  1301-ЗОЛ);_____________________________________________________________________________________________

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від

13.01.2021 № ІЗОІ-ЗОП);__________________________________________________________ ______________________

Перелік інструкцій з охорони___ праці (наказ про затверджа і < гя___від 09.12.2020

№ 0412).____________________________ _______________________________________________________________________

На підприємстві ведуться:________________________________________________________________________________



праці;________________________________________________________________________________ ______________________

- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;________________________________ ______________________

- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.____________________________ ______________________

________На підприємстві організовано проведення інструктажів з питань охорони праці з записом в

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань о хорони праці та про ; п пожежної безпеки та 

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, і ірацівники проходять 

перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії

Т ОВ  «ЗЕТ П Р О М С Е Р В ІС »  з перевірки знань з питань охорони п р а ц і . ____________________________

_______ Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:__________

_______ Зварник Шмиговський B.C. пройшов навчання за професією  «електрогазозварник» в ДП

«Навчально-курсовий комбінат» АТВТ «Південатоменегробуд» (свідоцтво під 29.10.2012 №  525-

ш _______________________________________________________________________________________________
_______ Слюсар-ремонтник Бобир М .Ю . пройшов навчання за професією  «слюсар черговий та з

ремонту устаткування» в КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної радії

(посвідчення від 17.08.2012 №  15);______________________________________________________________________

_______ Слюсар-ремонтник Шуков О .Ю . пройшов навчання за професією  «слюсар черговий та з

ремонту устаткування» у ВПК ВАТ «ПівнГЗК» (свідоцтво від 10.02.2004 JV» 0 і  0745);_____________

_______ Слюсар-ремонтник Векшин Д.В. пройшов навчання за професією  «слюсар черговий та з

ремонту устаткування» в Центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів №  1 міста

Кривий Ріг (посвідчення від 04.03.2008 №  63);_________________________________________________________

_______ Слюсар-ремонтник Кравченко С.Б. пройшов навчання за професією  «слюсар черговий та з

ремонту устаткування» в ДЗ «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти»

(посвідчення від 18.02.2017 №  0001643).________ ______________________________________________________

________Всі працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки проходять

перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки, НПАОГ1 0.00-1.7 і 13 Правила охорони 

праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.15-07 1 іравила охорони праці 

під час виконання робіт на висоті, інших нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 

виконуваної ними роботи в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ЗЕТ 

П РО М С Е РВ ІС » (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питані охорони праці від

13.01.2021 № №  1, 2, 3, 4 та інш і).________________________________________________________________________

_______ Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів праці він і сів певних категорій.

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 .('5.2007р. №  246, на 

підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники підприємства проходять 

обов'язковий профілактичний медичний огляд в медичних закладах за місцем проживання. У 

відповідності до вимог ст. 5 Закону України «П ро охорону праці», працівники підприємства, що 

зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли психофізіологічну експертизу в ТОВ

«М ЕД ІК ОМ ». ____________________________________________________________________________________________

_______ Відповідно до п.п. 4.2 4.5 розд. IV  Н П А О П  0.00-7.11-12 Загалі ні вимоги стосовно

забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники ТОВ - ЗЕТ П РО М С Е РВ ІС » 

забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями, розташованими па <' Сектах підпрнємств-

замовників згідно з умовами укладених договорів підряду.__________________ _________________  ____

________На виконання вимог ст. ІЗ Закону України «П ро охорону праці» на підприємстві щорічно

затверджується план комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворюваиь та аварій на 2021 рік.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з пи тчь охорони праці,

_______ Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуючи > ся, па підприємстві

експлуатується наступне устатковання та інструмент: зварювальний апарат М М А  250, рік 

виготовлення - 2020; зварювальний апарат M IG  265N, рік виготовлення 2020, машинка ручна

шліфувальна Makita GA  9050, заводський №  95152 R, рік виготовлення - 201°.____________________

_______ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація і і.. машини, механізми,

устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, протоколи перевірки 

технічного стану)._________________________________________________________________________________________
ексги і у ата ц і й н о ї : ю  куме нта 11 і ї.



безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 

робочому місці та згідно з переліком професій та посад, зазначених штатним розкладом 

підприємства, затвердженим директором ТОВ «ЗЕТ П РО М С Е РВ ІС » , забезпечені спецодягом, 

спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими тюрмами: (костюм (на 12 

міс.), черевики (на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.). каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12 

міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплен і (на 36 міс.), чоботи

(на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 місЛ._______________________________  ____________________

_______При виконанні робіт на висоті та верхолазних робіт працівники підприємства

використовують пояси лямкові типу 2ПЛ-К2. Випробування поясів здійснюються у відповідності 

до вимог керівництва з експлуатації. Результати випробування монтажних і страхувальних поясів 

заносяться до Журналу перевірки та випробування монтажних і страхувальник поясів.___________
засоб ів  індивідуального захисту,

_______ ТОВ  «ЗЕТ П Р О М С Е Р В ІС »  забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими

актами з охорони праці відповідно до заявлених видів робіт, а саме: Закон України Про охорону 

Праці. Н П А ОП  0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. 

Н П АОП  0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання на висоті, Н ПАОП  0.00-1.80-18 

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 

відповідного обладнання, Н П А О П  0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НП АОП  

0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з 

питань охорони праці, Н П А ОП  0.00-4.12-05 Типове положення про порядок іроведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці, НП АОП  0.00-4.21-04 Типове ію ложення про службу 

охорони праці, Н П А О П  0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, 

Н П А О П  0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, 

Н П А О П  0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. Н ПАОП  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. Н П А О П  40.1-1.07-01 ГІ равила експлуатації 

електрозахисних засобів. Н П А О П  40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів, та інші._______________________________________________________________

_______ Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами,

інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходяться у вільному доступі.___________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

/ /  м й х о  20//V 1 « ® W  м  о s.

Декларація зареєстрована у журтЙЙШ бтку суб ’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2(b*g/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 мають відмі тку в 

Ь І  паспорті' «  ............ ...................

\ < \  Сл,„. •. /  - 7  І . ОЛОЄМ& улрі,«,л!ннй Держпраці *


