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ДЕІСЛАРАЦІЯ
овщності матеріально-технічної бази 

/вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ПРОМИСЛОВІ РЕМОНТИ»

(для юридичної особи: найменування
50078, Дніпропетровська обл. , м Кривий Ріг, мікрорайон Індустріальний, буд.67. кв.19

юридичної особи, місцезнаходження, код
код СДРПОУ 40799891,______________________________

згідно з ЄДРПОУ,
Генеральний директор: Сич Анатолій Володимирович_____

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
тел. 067 914-27-07, office@industrial-repairs.com.ua________

номер телефону,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;
50102, м. Кривий Ріг, вул. Рудна,47 промисловий майданчик ПРАТ «ІнГЗК»;

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 _________________
(найменування страхової компанії,

не укладався ___________ _____________ _____________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Сич Анатолій Володимирович,_______________________ _________  ,
(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,устаткування підвищеної небезпеки:_____________________________
технологічні транспортні засоби:_______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
- трактор колісний Т-40АМ, 1988 р.в„СРСР, зав. № 405231, дата експертного обстеження
05.05,2015р. № 31223828-09-09-0214,15, строк дії до 10,04.2018р., акт позачергового_____
технічного огляду від 21.05.2015р., акт державного технічного огляду від 18.05.2017р..
- трактор колісний ІОМЗ-6 АКЛ, 1992 р,в„ Україна, зав. № 768129, дата експертного____
обстеження 05.05.2015р. № 31223828-09-09-0212.15, строк дії до 10.04.2018р., акт______
позачергового технічного огляду від 21.05.2015р. акт державного технічного огляду від 
18.05.2017р., ______________________________________________________________

та/або машин, механізмів,
- трактор колісний МТЗ 82.1.26, 2008 р.в,, Україна, зав. № 9527, акт державного_________

технічного огляду від 18.05.2017р.___________________ ___________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії

- автонавантажувач ДВ-1792.33.20,1990 р.в..Болгарія, зав. № 387008279, дата експертного
обстеження 05.05.2015р. № 31223828-09-09-0215.15,строк дії до 10.04.2018р.. акт_______
позачергового технічного огляду від 21.05.2015р., акт державного технічного огляду від 
18.05.2017р.,_________________________________________________________________
- зварювальний агрегат САГ АПЛ-4002,1999 р.в., Україна., зав. № 1891, дата експертного
обстеження 05.05.2015р № 31223828-09-09-0213.15, строк дії до ї0.04,2018р., акт_______
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позачергового технічного огляду від 21.05 2 015р. акт державного технічного огляду від
18.05.2017р ...___________________________________________________ _______________

дата виготовлення, країна походження, які виконуються
- зварювальний агрегат САГ АДД-4001. 1992 р.в., Литва, зав. № 700. дата експертного
обстеження 06.04.2016р. № 31223828-09-09-0091 Лб.строк дії до 01.04.2019р.. акт 
позачергового технічного огляду віл 20.04.2016р. акт державного технічного огляду від 
18.05.2017р..__________________________________________
- зварювальний агрегат САГ АДД 4002. 2002 р.в.. Україна, зав. № 46 акт державного
технічного огляду від 18.05.2017р._______________________________________________

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
кількість робочих місць: 4, на яких існує ризик виникнення травм: 4__________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,
одна адміністративна будівля, одне приміщення механічної майстерні________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Генеральний директор -  Сич А.В. пройшов навчання із загального курсу
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,які

«охорона праці» в ДП «ГНМЦ», перевірку знань в комісії ГУ Держпрані_____________
(протокол від 15.05.2017р№ 183-17)_________________________________,___________

відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці._________

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення
наказ від 03.01,2018р. № Зо у складі: голова комісії -  заступник генерального директора з 
охорони праці Бачурін Антон Володимирович, який пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП «ГНМЦ» 
(протокол від 19.05.2017р. № 183-17) та члени комісії (головний механік Малецький
Андрій Вадимович. головний енергетик Хімчак Андрій Миколайович) ____________
які пройшли навчання і виявили потрібні знання законодавчих актів з охорони праці.
гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної____
безпеки в ДП «ГНМЦ» (протокол від 17.08.2017р. № 305-17) та голова профспілкового 
комітету Чевський Валерій Октавіянович, який пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в Зональному навчально -  методичному 
центрі федерації профспілок України ПМГУ (протокол № 51 від 24.03.2017р.4)___________

навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (Правила

охорони праці на автомобільному транспорті.______________________________________
наказ від 28.10.201бр. № 20о у складі: голова комісії -  генеральний директор Сич_______
Анатолій Володимирович, та члени комісії (заступник генерального директора з охорони 
праці Бачурін Антон Володимирович, головний енергетик Хімчак Андрій Миколайович.
які пройшли навчання і виявили потрібні знання Правил охорони праці на_____________
автомобільному транспорті в ТОВ «ЦТОР» (протокол від 20.10.2016р. № 322)___________

Відповідальним за безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів 
призначений головний механік Малецький А.В. (наказ від 02.01.2018р. № 1/7/1 о), який 
пройшов відповідне навчання та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства (протокол від 24.04.2017р. № 23-1). робітники підприємства 
які експлуатують технологічні транспортні засоби пройшли відповідні навчання та мають 
посвідчення: тракторист - Аксьонов В.В. (посвідчення тракториста-машиніста АК 
№048333 від 17.04.2000р. видане Широківською інспекцією Держнагляду 18.04.2000р.). 
водій автонавантажувача - НІакула В.Б.(посвідчення водія автонавантажувача ДВІ792 
№812 від 16.10.2009р. видане ОІІК ВАТ «ІнГЗК» 16.10.2009р.); які пройшли спеціальне 
навчання з питань охорони праці та перевірку знань комісією з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства (протокол від 13.03.2018р. №80. протокол №11 від 
11.01.2018р.). В наявності необхідна експлуатаційна документація на технологічні 
транспортні засоби та на їх обладнання.___________________________________________



експлуатаці ймої докумеі ітації.
Наказом підприємства від 17.11.2016 № ЗЗо створено службу з охорони праці____

Робітники підприємства проходять навчання . перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці , в тому 
числі -  Інструкція № 2 з охорони праці для всіх працівників підприємства (загальні 
вимоги безпеки). Інструкція №44 з охорони праці для тракториста, Інструкція №45 з 
охорони праці для водія автонавантажувача, в яких прописані вимоги до безпечної
експлуатації технологічних транспортних засобів.___________________ _______________

Працівники ТОВ «11РОМРЕМОНТИ забезпечені спеціальним одягом,__________
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у повному обсязі._____

засобів індивідуального захисту,
Матеріально -  технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки (Закон України з охорони праці, НГІАОП 0.00-1.62-12 
Правила охорони праці на автомобільному транспорті; НЛАОГІ 0.00-5.12- 01 Інструкція з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та 
вибухонебезпечних об’єктах; НПАОП 0.00-1.07-94 Правила безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском; НГІАОП 40,1-1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час 
роботи з інструментами та пристроями; НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою; НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту; 
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 27.0-4.02-90 Положення про застосування нарядів -  допусків при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР; 
НПАОП 0.00-7.11-12 -  Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників__________ __________________________________________ ________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
На підприємстві функціонує кабінет з охорони праці. Який забезпечений 

наочною агітацією з охорони праці на підприємстві, інформаційними плакатами, стендом 
з охорони праці, комп’ютером, відео курсами, програмою та матеріалами для проведення 
вступного інструктажу, партами для проведення інструктажів та навчання з охорони 
праці. Розроблені програми проведення спеціального навчання при виконанні робіт

>езпеки

підвищеної небезпеки, навчання з відповідних нормативно -  правових актів з охорони 
праці та білети, а також розроблені црбг^ами для проведення стажування та інструктажів

ційна документація на устатковання підвищеної

А.В.Сич

0  / В  р .

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці

2 0 - ^ р .  №  ^

Примітки: І. 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.


