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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю « Науково-виробнича фірма
(для ю ридичної особи: найм енування ю ри дичної особи,

АМГ ЛТД» м. Дніпро, площа Старомостова, І.кв. 83, код ЄДРПОУ 19440641, директор Гнатів
м ісцезнаходж ення, код  зг ідн о  з Є Д Р П О У , прізвищ е, ім'я та  по батькові керівника, номер телеф ону,

Григорій Тимофійович. тел. 0-56-767-48-31
телеф аксу, адреса електрон ної пош ти;

для ф ізич ної особи - п ідприєм ця: прізвищ е, ім'я та  по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий , м ісце п рож ивання, реєстраційний номер обл іково ї картки платника

податків, номер телеф ону, телеф аксу, адреса електрон ної пош ти;

місце проведення робіт на території України, згідно договорів підряду
місце виконання роб іт  п ідви щ еної небезпеки та/або експлуатац ії (застосування)

маш ин, м еханізм ів, устаткуван ь п ідви щ еної небезпеки)

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

відсутня______________________
(найм енування страхової компанії.

строк д ії страхового  полісу, номер і дата  його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
не проводився__________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Гнатів Григорій Тимофійович_____________
(прізвищ е, ім'я т а  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 колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
(найм енування виду робіт

просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах)
п ідви щ еної небезпеки та /або  маш ин, м еханізм ів,

устаткован ня п ідвищ еної небезпеки, тип або м арка (за  наявності),

номер партії, дата  виготовлення, країна походж ення, які

виконую ться та /або  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання

Кількість робочих місць -  8. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм-5
в ідповідного дозволу, кількість робочих м ісць, у том у Ч И С Л І  Т И Х ,

на яких існує п ідвищ ений ризик виникнення травм , будівель

згідно договору оренди № 11-А від 29.12.2014р. з ПАТ «Дніпропетровськметалопром» виробнича
база просп. Б. Хмельницького. 122-А

і споруд  (прим іщ ень), виробничих об 'єктів

згідно договору оренди № 48-15 від 12.11.2015р.з ГІВП «ОРБІТА» адмініс.-побут. приміщення
вул. Панікахи.2____________
(цехів, д ільниць, структурних п ідрозділ ів)

Інші відомості
Посадови особи підприємства пройшли перевірку знань «Типова інструкція з організації 

безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85)» в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл.: директор Гнатів Григорій Тимофійович. технічний директор 
Сазонов Микита Миколайович, головний інженер Коцюруба Олександр Анатолійович у ДП ДНКК 
«МОНОЛІТ» 08.11.2019р. прот.№ 1436,«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 

(НПАОП 0.00-1.15-07)» в комісії Головного управління Держпраці по Дніпропетровській обл.: 
директор Гнатів Григорій Тимофійович у ДП ДНКК «МОНОЛІТ» гірот.№ 1139 від 28.08.2019р. .

технічний директор Сазонов Микита Миколайович у УКК «ПРОФІ-ЛАИН» прот.№ 286 від 
06.10.2018р.. головний інженер Коцюруба Олександр Анатолійович у УКК «ПРОФІ ЛАИН» прот.



№ 152 від 16. 06.2017р. , Посадові особи пройшли навчання та перевірку знань з загального курсу
«Охорони прані»: директор Гнатів Г.Т . у ДП «ДНКК МОНОЛІТ» у комісії Головного управління 

Держпраці по Дніпропетровській обл.(прот.№52-245 від 15.10.15р), у УКК «ПРОФІ-ЛАЙН» у 
комісії Головного управління Держпраці по Дніпропетровській обл. прот. № 213/4.5/2018 від 

17.09.2018р.. а технічний директор Сазонов М.М. і головний інженер Коцюруба O.A. пройшли 
навчання у «Навчальному центрі Безпека праці» м. Запоріжжя, та перевірку знань у комісії 

Головного управління Держпраці у Запорізькій обл.(прот. № 18-33 від 25.01.2018р.)
Згідно з наказом № 17дп від 14.03.2017р. на підприємстві створена служба з охорони праці. 

відповідальним за охорону праці призначений головний інженер Коцюруба Олександр
Анатолійович наказ № 14дп від 14.03.2017р.

Наказом по підприємству № 37 від 07.10.2019 р. технічний директор Сазонов Микита 
Миколайович призначений відповідальним з охорони праці з організації безпечного ведення

газонебезпечних робіт.
Наказом по підприємству № 12дп від 14.03.2017р. створена постійно діюча комісія для перевірки 
знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії директор Гнатів Г.Т.. члени

комісії: технічний директор Сазонов М.М.. головний інженер Коцюруба O.A.___________________
(п р ізвищ е, ім'я та  по батькові осіб , які відповідаю ть

Наказом по підприємству №17дп від 14.03.2017р. введено в дію положення про: службу охорони 
праці підприємства, про систему управління охороною праці підприємства, навчання та перевірку 
знань робітників з питань охорони праці. Згідно з наказом № 5 від 06.03.2017р.- забезпечення пра
цівників спецодягом та спец, системами захисту покладено на головного інженера Коцюрубу O.A.

за  дотри м ан н ям  вим ог закон одавства з питань охорони праці т а  пром ислово ї безпеки

Переглянуті і введені в дію наказом № 30 від 14.01.2019р. інструкції з охорони праці, в тому числі 
і з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт (інструкція № 22)

Усі працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві інструктаж з 
питань охорони праці.
Навчання, перевірка знань з охорони праці, проводяться згідно «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» . затверджене наказом № 17дп від

наявністю служби охорони праці, інструкцій  про проведення навчання та

14.03.2017р.
Робітники підприємства пройшли навчання «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (НПАОП 0.00-1.15-07): монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4р.. 
електрогазозварник 4р. Вюнов Олександр Олександрович у ДДУВК «Моноліт» 28.09.2012р. 
посв.№; 042043. в комісії підприємства перевірку знань 02.08.2019р. прот.№38. монтажник з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4р . електромонтер з ремонту і обслуговуванню 
електрообладнання 4р Петрик Артем Володимирович у УКК «ПРОФІ-ЛАЙН» 17.04.2015р. посв. 
№ 00880. в комісії підприємства перевірку знань 02.08.2019р. прот.38; монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонних конструкцій 4р. Кулагін Валентин Станіславович у КПК ПН посв.№ 
381/07 27.08.2007р.. в комісії підприємства перевірку знань 02.08.2019р. прот.№38 Робітники 
Вюнов P.O.. Петрик A.B. Кулагін B.C. пройшли перевірку знань правил «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85)» у комісії перевірки 
знань з питань охорони праці підприємства (ТОВ НВФ АМГ ЛТД) прот.№ 52 від 15.11.2019г.. 
слюсар Василенко Юрій Владиславович. монтажник з монтажу сталевих та з/б конструкцій 
Самарський Андрій Анатолійович пройшли перевірку знань прот. № 52-1 від 20.11.2019р.
На підприємстві, для зручності користування, в наявності нормативно -  правові акти в 
друкованому вигляді. На підприємстві проводяться інструктажі працівників з охорони праці 
ведуться журнали вступного інструктажу, на робочому місці, видачі інструкцій з охорони праці, 
реєстрації наряд-допусків. обліку та зберігання засобів індивідуального захисту. Робітники 
забезпечені спец, одягом, спец, взуттям.
На підприємстві в наявності експлуатаційні документи на прилади та обладнання, які 
використовуються при виконанні робіт: газосигналізатор ЛБВК-М (дог, оренди № 07-10-1 від 
07.10.2019р.). протигаз шланговий ПШ. страхувальні мотузки, (випробув. 10.06.2019р.). наплічні 
ремні. спусковий пристрій ГІРОМАЛЬП -4 шт..пояс лямочний комбінований ПЛК-К -  4 шт. 
(випробувані 26 07.2019р.). дробини приставні -  4 шт.(випробувані 20.04.2019р.). слюсарний 
Інструмент.набір будівельного інструменту, сигнальний трос.

Усі роботи на підприємстві виконуються згідно Закону України «Про охорону праці». 
Закону «Про об'єкти підвищеної небезпеки», нормативно -  правовим актам з охорони праці.
інструктаж у з питань охорони  праці, експлуатац ійн ої докум ен тац ії, засобів індивідуального захисту.



На підприємстві для зручності користування в наявності нормативно -  правові акти в
норм ативно-правової т а  м атер іальн о-техн ічн о ї бази  навчально-м етодичного забезпечення)

друкованому та електроному: ЗУ про ОП вигляді. Розроблено спеціальну програму навчання, 
білети, є місце навчання, наочна агітація. Для навчання і перевірки знань використовуються 
НПАОП 0.00-5.11-85.НПАОП 0.00-1.15-07. НПАОП- 40.1-1.21-98. - 40.1-1.01-97; НПАОП 0.00- 
4.21-04; НПАОП 0.00-4.12-05; НАПБ А.01.001-2014 (Правила пожежної безпеки); НПАОП 0.00- 
1.30-01; НПАОП-О.ОО-8.24-05 та інші, інструкції з охорони праці.

(п ідпис) 
03  с іч н я  2020 р.

Декларація зареєстрована у журн 
/ Г  2ЪЛ #  р. N Я Щ ,

V
Примітки: 1. Ф ізична о соба  - п ідпри єм ець свої 

П орядку видачі дозвол ів  на виконан. 
п ідвищ еної небезпеки 

2. Реєстрац ійний  номер обл іково ї картки платн

Г.Т. Гнатів
(ін іц іали  та прізвищ е)

гоі]ТО (̂$рювання у територіальному органі Держпраці

обку п ерсональних дани х  з метою  забезпечення виконання вим ог 
ки та  на експлуатац ію  (застосуванн я) маш ин, механізм ів, устаткування

ків не зазначається ф ізични м и  особам и, які через сво ї релігійні переконання 
відм овляю ться від його п рий няття та  повідом или  про це відповідном у орган у  д ерж ав н о ї п одатково ї служ би і маю ть відмітку в 
паспорті.".


