
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам закон

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____________________________ «ПРОМФОНДУСТАТКУВАННЯ»_________________

______ 50055, Дніпропетровська обл.. місто Кривий Ріг, вул. Літке, будинок 2Б________
місцезнаходження,

_______________________________ код СДРПОУ 42678274._________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

____________________________ Кривонос Світлана Олександрівна,__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

_____________________ тел.+380675647307, ргошй>пёи@цтаіі.сош__________________
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;

_____________________________________ Дніпропетровська область_________________________
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 страхування 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, Кривонос Світлана Олександрівна_____________________________________
(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:

(найменування виду робіт
Технологічні транспортні засоби: - кран-трубоукладач марки ТР 12.25.03, 2012 року виготовлення,

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
Росія, державний номерний знак Т09125АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ 007105, видане 02.05.2019
року ГУ Держпрапі у Дніпропетровській області;______________________________________________

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

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

Вх №  "  Я К '* /!' г&г.»давстваз питань
“  “  "  ................



- навантажувач марки Bobcat S550. 2017 року виготовлення, Чехія, державний номерний знак 
Т09500АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 007528. видане 04.11.2019 року ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області;_________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
- екскаватор-навантажувач марки JCB 4СХ, 1999 року виготовлення. Велика Британія, державний 
номерний знак Т09513АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ 007545, видане 25.11.2019 року ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області;______________________________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
загальна кількість робочих місць: 6; тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3_____

кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
офісні та виробничі приміщення, а також стоянка ТТЗ -  (1) власні (Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 149536677 від 14.12.2018 року, 
номер запису про право власності 29446697) знаходяться за адресою: 50055, Дніпропетровська обл„
місто Кривий Ріг, вул. Літке, будинок 2Б,_____________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор ТОВ «ПРФУ» Кривонос Світлана Олександрівна пройшла навчання в 

ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» Закону України «Про охорону праці»; Кодексу цивільного захисту 
України; Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; 
наказу «Про затвердження Порялку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з 
правил надання домедичної допомоги у разі нещасного випадку; НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві ЩБШ» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Київській області № 4573 від 17.09.2019 р. (протокол № 
81-1202-19 від 29.11.2019 у.).: навчання в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» з присвоюванням IV групи з 
електробезпеки, до 1000 В; «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
улаштування електроустановок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області (протоколи № 81- 
355ЕЛ-2019 від 28.11.2019 P.. № 81-355ВЕЕН-2019 від 28.11.2019 р.).

Інженер з охорони праці Іванов Юрій Юрійович пройшов навчання в ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека» Закону України «Про охорону праці»; Кодексу цивільного захисту України; Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; наказу «Про затвердження 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил надання домедичної 
допомоги у разі нещасного випадку; НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві ЩБШ» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Київській області № 4573 від 17.09.2019 р. (протокол № 81-1202-19 від 29.11.2019 р.).: 
навчання в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» з присвоюванням IV групи з електробезпеки, до 1000 В; «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Київській області (протоколи № 81-355ЕЛ-2019 від 28.11.2019 р.. № 
81-355ВЕЕН-2019 від 28.11.2019 р.).

Головний інженер Івасюк Володимир Костянтинович пройшов навчання в ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека» Закону України «Про охорону праці»; Кодексу цивільного захисту України; Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; наказу «Про затвердження 
Поряттку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»;; з правил надання домедичної 
допомоги у разі нещасного випадку; НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона



праці і промислова безпека у будівництві ЩБШ» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Київській області № 4573 від 17.09.2019 р. (протокол № 81-1202-19 від 29.11.2019 p.); 
навчання в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» з присвоюванням IV групи з електробезпеки, до 1000 В; «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Київській області (протоколи № 81-355EJI-2019 від 28.11.2019 p., № 
81-355ВЕЕН-2019 від 28.11.2019 p . ) . ______________________________________________________

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

Наказом по підприємству № 1-ОП від 04.09.2019 р. створено службу з охорони праці. Функції
служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці призначено Іванова Ю.Ю.___________

наявністю служби охорони праці,
Наказом № 2-ОП від 04.09.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 

працівників підприємства (голова комісії: директор ТОВ «ПРФУ» Кривонос С.О.. члени комісії: 
головний інженер ТОВ «ПРФУ» Івасюк В.К., інженер з охорони праці ТОВ «ПРФУ» Іванов Ю.Ю.)

Наказом № Ю-ОП від 09.09.2019 р. призначено відповідального за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства - головного інженера Івасюка В.К. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності -  директора Кривонос С.О. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В).

Наказом № 9-ОП від 09.09.2019 р. призначено відповідальних за утримання в справному стані і 
безпечну експлуатацію технологічного транспорту (крану-трубоукладача, екскаватора 
навантажувача, навантажувача) -  головного інженера Івасюка В.К., у разі його відсутності -  
директора Кривонос С.О.

Машиніст екскаватора Рилько В.Ф. пройшов навчання та отримав професію машиніст екскаватора, 
в ОУК комбінату «Кривбасбуд» (свідоцтво № 3 від 30.09.1970 p.).
Машиніст крану-трубоукладача Рилько В.Ф. пройшов навчання та отримав професію машиніста 

крана-трубоукладача. в Челябінській школі по підготовці механізаторів МінБПНГП.( посвідчення № 
4 від 26.06.1974 p.).

Машиніст крану-трубоукладача Макиня B.C. пройшов навчання та отримав професію машиніста 
кранів трубоукладачів в УМ № 7 тресту «КСМ» (посвідчення № 4946 від 17.10.1968 p.).

Машиніст навантажувача Мантуленко В.Ф. отримав дозвіл на керування навантажувачами з 
потужністю двигуна до та понад 147 кВт. про що має посвідчення серії AT № 068356 від 21.12.2018 
р„ видане ГУ Держспоживслужби Дніпропетровської області.

Машиніст крана-трубоукладача Макиня B.C.. машиніст екскаватора Рилько В.Ф., машиніст 
навантажувача Мантуленко В.Ф. пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки, інструкцій з охорони праці № 2 для машиніста крану- 
трубоукладача. № 3 для машиніста екскаватора. № 5 для машиніста навантажувача. НПАОП 0.00- 
1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»; НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» 
(протокол № 2 від 03.12.2019 р.) у комісії підприємства.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної 
небезпеки та на професії.
Наказом № 3-ОП від 04.09.2019 р. затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці № 2 для 
мя і нині ста крану-трубоукладача. № 3 для машиніста екскаватора. № 5 для машиніста навантажувача.

інструкцій про проведення навчання та
Робітники ТОВ «ПРФУ» проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань 

охорони праці згідно «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці працівників ТОВ «ПРФУ», затвердженого наказом № 6-ОП від 05.09.2019 р. та 
розробленого відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Навчання та перевірка знань проводяться згідно 
розробленого Плану-графіка проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. 
Членами комісії з перевірки знань з питань охорони праці складено та затверджено директором 
«Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників ТОВ «ПРФУ».



На пі ітприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці: журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, з 
відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів: 
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці у ТОВ «ПРФУ». На підприємстві заведено «Журнал 
обліку видачі інструкцій». «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві».

На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 розроблені та затвердженні директором підприємства 
графіки проведення навчань для робітників, програму навчань з питань охорони праці за професіями. 
Розроблена та затверджена директором Програма вступного інструктажу з питань охорони праці та 
перелік питань для проведення первинного інструктажу з питань охорони праці. Розроблені та 
затверджені директором підприємства програми стажувань за професіями, проводяться засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці та допуску до самостійної роботи новоприйнятого 
персоналу. Результати засідання комісії оформлюються протоколами та відповідними наказами по 
підприємству.__________

інструктажу з питань охорони праці,

Технологічні транспортні засоби забезпечені заводами виробниками паспортами та керівництвами 
з експлуатації. Перед проходженням реєстрації в Головному управлінні Держпраці у 
Дніпропетровській області технологічні транспортні засоби пройшли експертизу щодо відповідності 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки у ДП «Миколаївський ЕТЦ», ДП «Криворізький ЕТЦ».

Кран-трубоукладач марки ТР 12.25.03. 2012 року виготовлення. Росія пройшов технічний огляд у 
ДП «Миколаївський ЕТЦ». про шо складено талон про проходження державного технічного огляду 
від травня 2019 р.

Навантажувач марки Bobcat S550. 2017 року виготовлення. Чехія пройшов технічний огляд у ДП 
«Криворізький ЕТЦ». про шо складено акт державного технічного огляду технологічного 
транспортного засобу від 30.09.2019 р.

Екскаватор-навантажувач марки JCB 4СХ. 1999 року виготовлення. Велика Британія пройшов 
технічний огляд у ДП «Криворізький ЕТЦ». про шо складено акт державного технічного огляду 
технологічного транспортного засобу від 24.10.2019 р.

На пі ттпригмстві заведені вахтові журнали машиніста крану-трубоукладача. навантажувача, 
екскаватора-навантажувача. до якого заноситься інформація щодо стану обладнання. У ТОВ 
«ПРФУ» ведеться журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.

експлуатаційної документації,

У відповідності до вимог статті 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ 
«ПРФУ» своєчасно проходять попередні (періодичні) медичні огляди.

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту, в т.ч.: каски: комбінезони бавовняні: черевики шкіряні: рукавиці 
комбіновані з двома пальцями: жилети сигнальні: чоботи гумові: куртки бавовняні на утеплювальній 
прокпятттп: брюки бавовняні на утеплювальній прокладці: напівчоботи утеплені. Засоби захисту 
підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки.

Наказом № 8-ОП від 09.09.2019 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних 
випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність 
вимогам нормативно-технічної документації.

У ТОВ «ПРФУ» ведеться журнал обліку та зберігання засобів захисту.__________________________
засобів індивідуального захисту,

ТОВ «ПРФУ» забезпечено нормативно-правовою документацію з питань охорони праці, в т.ч. 
тією, що розповсюджується на обладнання, яке декларується: Закон України «Про охорону 
праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-
2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
загальних професій різних галузей промисловості»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та



затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони пращ, що діють на підприємстві»; НПАОП 
0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; 
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»; НПАОП 45.2-
7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ДКН)»- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».

Матеріально-технічна база ТОВ «ПРФУ» відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання 
робіт, які декларуються.

У ТОВ «ПРФУ» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним забезпеченням 
для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами 
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону 
праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для 
проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства.
охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.________________________________________

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

Кривонос С.О
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  2 0 ________.

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.


