
Центр надання адміністративних послуг 
_  м. Дніпра

«---- »— 7 я ЛИС 2019 2С —  р-
Д Е К Л А РА Ц ІЯ  

відповідності м атер іально-техн ічної бази  вим огам  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ __________
_______________ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС"_______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, офіс 411
місцезнаходження,

__________________________________ код ЄДРПОУ41408878_______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________керівник - директор Шиян Олександр Анатолійович ___________
прізвище,ім’я та по батькові керівника,

___________________________________ тел. (067) 594-48-88__________________________________
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 та 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  

 не укладався 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______________
не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Шиян Олександр Анатолійович _____
(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: - 
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
-------------- ----------------------------------(найменування виду-робіт-підвнщеної-небезпеки та/або машин, механізмів^------------------------1-----------

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер парти, дата виготовлення, країна походження,

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) безотримання відповідного дозволу,

Юробочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 5
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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Підприємство орендує нежитлове приміщення за адресою: 50000, Дніпропетровська
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, згідно договору оренди від_____
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

12.07.2019 № 0919 укладеного із ТОВ "Автолюкс".____________________________________
Інш і відомості:Директор Шиян O.A. пройшов навчання та перевірку знань з

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "КРІОЛ", в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
02.07.2019 № 414/4.11-19, посвідчення _______ ____________________________________ №
00002068).________________________________________________________________________

Наказом по підприємству від 29.10.2019 № 69 створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці. Голова комісії - директор ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" Шиян 
О.А.та члени комісії: інженер з охорони праці Солодовніков О.І.,майстер виробничої
дільниці Куліковський Д.В._________________________________________________________
Голова тш с/гдиректорТ О В  "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС'Шиян O.A. пройшов навчання:з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 02.07.2019 № 414/4.11-19, посвідчення № 00002068): з "Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
10.07.2019 № 443/4.11-19, посвідчення № 00002160): з "Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
30.10.2019 № 743/4.11-19, посвідчення № 00003547): з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
02.07.2019 № 421/4.11-19, посвідчення № 00002075), IV група з електробезпеки і допуск 
до роботи в електроустановках до 1000 В: з пожежної безпеки (пожежно - технічного 
мінімуму) в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з пожежної 
безпеки ПП "КРІОЛ" (витяг з протоколу засідання комісії з питань пожежної безпеки від
02.07.2019 № 417. посвідчення № 03125008). ______________________________________
Члени колеси/інженер з охорони праці Солодовніков О.І. пройшов навчання: з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 30.10.2018 № 392/4.11-18. посвідчення № 00002224): з "Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2018 
№ 406/4.11-18. посвідчення № 00002234): з "Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань



з
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 
743/4.11-19, посвідчення № 00003548); з "Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
30.10.2018 № 400/4.11-19, посвідчення № 00002209); з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
23.10.2018 № 378/4.11-18, посвідчення № 00002110), IV група з електробезпеки і допуск 
до роботи в електроустановках до 1000 В; з пожежної безпеки (пожежно - технічного 
мінімуму) в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з пожежної 
безпеки ПП "КРІОЛ" (витяг з протоколу засідання комісії з питань пожежної безпеки від
08.10.2018 № 344, посвідчення № 03124177); _____________________________________
майстер виробничої дільниці Куліковський Д.В. пройшов навчання: з законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 30.10.2019 № 745/4.11-19, посвідчення № 00003506); з "Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 
№ 751/4.11-19. посвідчення № 00003586); з "Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 
743/4.11-19, посвідчення № 00003545); з "Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
30.10.2019 № 744/4.11-19. посвідчення № 00003532); з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
30.10.2019 № 749/4.11-19. посвідчення № 00003575). IV група з електробезпеки і допуск 
до роботи в електроустановках до 1000 В.____________________________________________

______ Наказом від 21.06.2019 № 44 призначено відповідальним за електрогосподарство
на підприємстві головного енергетика Громцева Е.В., який пройшов навчання та 
перевірку знань з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в ПП 
"КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.07.2019 № 421/4.11-19, 
посвідчення № 00002078). V група з електробезпеки і допуск до і вище роботи в
електроустановках до__________________________________________________________ 1000
В._____________________________________________________________________________
______Наказом від 31.10.2019 № 71 призначено відповідальними за безпечне проведення
робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 м майстрів виробничої дільниці Савчука І.Ю., 
Куліковського Д.В.. які пройшли навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці
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під час виконання робіт на висоті" в ПП "KPIOJT" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
30.10.2019 № 743/4.11-19, посвідчення №№ 00003542, 00003545)._____________________
______ Наказом від 01.11.2019 № 75 призначено відповідальних за безпечне проведення
робіт з переміщення вантажів кранами майстрів виробничої дільниці Савчука І.Ю., 
Куліковського Д.В., які пройшли навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання" в ПП "KPIOJ1" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 751/4.11-19, 
посвідчення №№ 00003585, 00003586)._______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки;

Наказом від 25.09.2018 № 25/8 переглянуто створення служби з охорони праці. 
Функції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці Солодовніков О.І.. 
який пройшов навчання: з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "КРІОЛ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 30.10.2018 № 392/4.11-18. посвідчення № 00002224); з 
"Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 30.10.2018 № 406/4.11-18. посвідчення № 00002234); з "Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 30.10.2019 № 743/4.11-19, посвідчення № 00003548); з "Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" в ПП "КРІОЛ" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 30.10.2018 № 400/4.11-19, посвідчення № 00002209); з "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в ПГІ "КРІОЛ" та перевірку знань 
в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці v 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 23.10.2018 № 378/4.11-18. посвідчення № 00002110). IV група з 
електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В; з пожежної безпеки 
(пожежно - технічного мінімуму) в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з пожежної безпеки ПП "КРІОЛ" (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки
знань з питань пожежної безпеки від 08.10.2018 № 344. посвідчення № 03124177)._____
________Наказами по підприємству від 05.10.2018 № 34/8. від 02.10.2018 № 31/8. від
03.10.2018 № 32/8. від 04.10.2018 № 33/8. від 18.12.2018 № 40/8. від 07.10.2019 № 60 на 
підприємстві переглянуто та затверджено "Положення про систему управління 
охороною праці в ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС"". "Положення про службу охорони 
праці в ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС"", "Положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС"". "Положення 
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту в ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС""; 
"Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з охорони праці"; 
"Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на виробництво



робіт". "Положення про медичний огляд працівників підприємства", "Положення про
спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на 
підприємстві ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС""._______________________________________

наявність служби охорони праці,

______При прийомі на роботу на підприємстві проводиться під розписку ознайомлення
працівників про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів та їх можливі наслідки впливу. Під час прийняття на роботу та 
періодично з працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в 
Журналі реєстрації вступного інструктаж з питань охорони праці та Журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці._________________________ _ _ _
__________ Робітники, які задіяні на виконанні робіт підвищеної небезпеки згідно з
НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці" навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з 
охорони праці в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці 
підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, 
електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та за інструкціями 
з охорони праці, що діють на підприємстві пройшли навчання і перевірку знань з питань
охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи._____________________________________
_____ Персонал, що виконує роботи підвищеної небезпеки має відповідні кваліфікаційні
посвідчення та посвідчення з охорони праці: електрогазозварник (Бейчук В.В.), який 
пройшов навчання за професією електрогазозварника, електрогазозварник на 
автоматичних та напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних робіт в 
Криворізькому професійному транспортно - металургійному ліцеї, диплом від 24.06.2009 
НП № 36484341; за професією КЦП робітників з допуском до виконання слюсарно- 
механоскладальних робіт в 11П "КРІОЛ", протокол від 20.03.2019 № 145/4.11-19, 
посвідчення № 00000643; електрослюсарі з ремонту устаткування (Живжир А.Л., 
Гордієнко С.О.) пройшли навчання за професією КЦП робітників з допуском до 
стропальних робіт в ПП "КРІОЛ", посвідчення №№ 00002199; машиніст крану 
автомобільного ЩІульженко С.В.) пройшов навчання за професією машиніст крану 
автомобільного в ДП "Запорізькому навчально - курсовому комбінаті", свідоцтво від
05.03.2019 № 2372; за професією машиніст крану автомобільного в ПП "КРІОЛ", з 
допуском до виконання робіт з керування кранами автомобільними, посвідчення віл
30.03.2019 № 00000642; за професією монтажник по монтажу металевих та 
залізобетонних конструкцій, електрогазозварник в професійно-технічному училищі 
№ 29, диплом від 27.06.2007 HP № 32141322. Робітники підприємства пройшли навчання 
і перевірку знань: з Закону України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку, "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". 
"Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті", з "Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання". "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів"., вимоги 
Положень: "Про розслідування нещасних випадків, профзахворювань та аварій на 
підприємствах, установах, організаціях", "Про систему управління охороною праці 
(СУОП)", "Порядок видачі нарядів - допусків на виконання робіт з підвищеною 
небезпекою", "Положення про порядок проведення навчання з перевірки знань з питань 
охорони праці", ПОР, інструкцій з ОП та ВР в ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС". протокол 
від 31.10.2019 № 3-8; з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 
744/4.11-19); з "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ПП "КРІОЛ" 
та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного
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управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 743/4.11-19); з "Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" в ПП "КРІОЛ" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 744/4.11-19); з "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 23.10.2019 №№ 381/4.11-19, 749/4.11-19,) та в комісії з 
перевірки знань ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС", протокол від 23.10.2019 № б/н.
На підприємствіТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" переглянуто та затвердженонаказами від
07.08.2018 №№ 16/8. 17/8, від 10.04.2019 № 41. від 01.07.2019 № 49, від 01.08.2019
№ 510. від 07.08.2018 № 16/8, від 09.10.2019 № 63 Інструкції з охорони праці:__________
Інструкція з охорони праці № 26/8-ОП при виконані робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів, Інструкція з охорони праці № 27/8 під час виконання 
робіт на висоті, Інструкція з охорони праці № 11/8 при роботі з слюсарним 
інструментом. Інструкція з охорони праці № 2/8 надання першої долікарської допомоги 
постраждалим при нещасних випадках. Інструкція з охорони праці № 12/8 при роботі з 
ручним електроінструментом. Інструкція з охорони праці № 22/8 під час робіт на 
механічному обладнанні, Інструкція № 8/8 для осіб, відповідальних за утримання 
вантажопідіймальних кранів у справному стані. Інструкція № 7/8 для осіб, 
відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів кранами, 
Інструкція № 6/8 для інженерно-технічних працівника, який здійснює нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів. Інструкція з 
охорони праці № 18/8 комірника. Інструкція з охорони праці № 17/8 для підсобного 
робітника. Інструкція з охорони праці № 23/8 з охорони праці для стропальників 
(зацеплювальників), Інструкція з охорони праці № 25/8 для електрослюсаря з ремонту та 
обслуговування електроустаткування. Інструкція № 10/8 з безпечного ведення робіт для 
сторопальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, Інструкція з 
охорони праці № 5/8 для слюсаря - ремонтника, Інструкція з охорони праці № 13/8А для 
слюсаря механоскладальних робіт, Інструкція з охорони праці № 19/8 для 
неелектротехнічного персоналу, якому присвоюється І група з електробезпеки. 
Інструкція з охорони праці № 16/8 для вантажника, Інструкція з охорони праці № 9/8 для
машиніста автокрану, Інструкція з охорони праці № 4/8 для електрогазозварника.______
Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства. На підприємстві ведуться "Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці", "Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки", 
"Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці", "Журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці", "Журнал видачі нарядів","Журнал обліку робіт, 
що виконуються за нарядами і розпорядженнями", "Журнал реєстрації наказів та 
розпоряджень", "Журнал протоколів перевірки знань", "Журнал приймання та огляду 
риштувань та помостів", "Журнал та огляду такелажних засобів, механізмів та 
пристроїв", "Журнал обліку та зберігання засобів захисту", "Журнал обліку, перевірки та 
випробування електроінструмента, трансформаторів, перетворювачів частоти та 
переносних світильників"._________ _ _ _ _ ___________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

_____ В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі
та. що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти запобіжні, 
кран автомобільний КТА-Іб.інверторний цифровий напівавтомат "ПАТОН 
nCH-160S/200S/250S".KVTOBi шліфувальні машинки "DeWALT DWE4579" та інше.). 
Розроблені та затверджені технологічні карти.________________________________________



г

експлуатаційної документації

______Робітники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами та
іншими засобами страхування (запобіжними огородженням тощо)._____________________

_________При виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємстві експлуатується
наступне обладнання та устатковання, яке використовується за призначенням, та 
проходить випробування у термін, встановлений законодавчими документами з питань 
промислової безпеки, а саме:________________________________________________________
- пояса для утримання і обмежування зі стропом з металевого канату 5 ПБ. 
зав. №№ 000016. 000019. дата виготовлення липень місяць 2019 року, країна виробник - 
Україна;____________________________________________________________________________
- строп 2СЦ 7.50/4000. вантажопідйомністю 7.50 т. впорядкований номер стропу за 
системою виробника № 14. дата виготовлення липень місяць 2019 року;_______________
- строп 4СІІ 17.00/4000, вантажопідйомністю 17,00 т, впорядкований номер стропу за 
системою виробника № 15, дата виготовлення липень місяць 2019 року;_______________
- кран автомобільний КТА-16, номінальна в/п 16 т, заводський № 00277, рік 
виготовлення 2005. країна виробник -  Україна (ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" має дозвіл 
на експлуатацію крана автомільного № 1066.14.12 терміном дії до 
21.09.2022); ____________________________________________________________________
- інверторний цифровий напівавтомат "ПАТОН nCH-160S/200S/250S", зав. № 2500656S,
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проведено 04.04.2019 ДП "Кривбасстандартметрологія" (свідоцтво про атестацію
В 005-2014 від 29.12.2014);
- зварювальний інвентор "ЗБУА-160-2/270". зав. № 042760, країна виробник - Україна.
повірку опору ізоляції електротехнічного устаткування проведено 14.02.2019
ДП "Кривбасстандартметрологія";
- кутові шліфувальні машинки "DeWALTDWE4579", зав. №№ 1, 2. 3, країна
виробник - СІЛА, повірку опору ізоляції електротехнічного устаткування проведено 
25.10.2019 ДП "Кривбасстандартметрологія";_________________________________________
- інструменти ручні, електричні, пневматичні;
- драбини приставні;
- комплект газополум яної апаратури.
_____________Підприємство ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" має дозвола: на виконання
газопололум'яних робіт дозвіл №  1065.17.12 діє до 19.09.2022 та на експлуатацію  балонів дозвіл
№ 1066.17.12 діє до 21.09.2022.______________________________________________________________
_____ Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та

засобами індивідуального захисту відповідно до вимогНПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці" (костюм зварника, костюми бавовняні, 
куртки бавовняні на утепленій прокладці, штани бавовняні на утепленій основі, костюм 
бавовняний, , робочими рукавички поліуретановими. щитками для зварників, захисними 
касками, захисними окулярами, запобіжними поясами).Засоби індивідуального захисту 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за 
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників._________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту

ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" забезпечено нормативно -  правовою документацією: 
Закон України "Про охорону праці". "Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 року № 1107. НПАОП 0.00-1.16-96 "Правила атестації



зварників", НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті", НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями", НПАОП 0.00-1.80-18 "Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання", 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", 
НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників". НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони 
праці", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". 
НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці", НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про роботу 
уповноважених трудових колективів з питань охорони праці",НПАОП 0.00-2.01-05 
"Перелік робіт з підвищеною небезпекою", НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці", НПАОП 10.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів". "Правила технічної експлуатації електроустановко 
споживачів", НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в
Україні".____________________________________________________________________________
Працівники підприємства ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС", що зайняті на роботах 
підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 
медичний огляд згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, та проходять
психофізіологічну експертизу в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ".__________________________
__________ На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2019 рік".__________________________
__________ У ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" є куточок з охорони праці, оснащений:
комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами 
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з 
охорони праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, 
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення 
навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства.
охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці._______________________________
_______Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці і промислової безпеки під час^и-конання робіт, що декларується.________

нормативно-правовоі[д»і^атерільно>икш іінег^ази навчально-методичного забезпечення
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O.A. Ш иян_
(ініціали та прізвище)(підпис)

2 0 /^ р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці сЖ? 2 0 / /р .


