
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю
___________________________ «Павлоградський ремонтно-механічний завод»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи 
51400 Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд.іж_______

місцезнаходження,

___________________________________ 35168551____________________________
код згідно з ЄДРПОУ

_______________________директор -  Шинкаренко Олег Володимирович______
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

___________________095-485-76-56, prmz1@ukr.net__________________
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;
____ територія підприємства: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд.іж
____ та територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів_________________

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: Згідно додатку І до Порядку та правил
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно_____________

(найменування страхової компанії,
Постанови Кабінету Міністрів від16.08.2002 №1788 страхування не проводиться, оскільки
Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.____________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 19 серпня 2020 р.________

(дата проведення аудиту)

Я, Шинкаренко Олег 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, устатковання 
підвищеної небезпеки:
-монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальні крани та машини; 
технологічні транспортні засоби;_____________________________________________________________
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;__________________________________________
- зварювальні роботи;____________________________________________________________________
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- газополум'яні роботи;
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень, пропан, вуглекислота).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

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

Кількість робочих місць -28, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 12;_______________________________________________________________________________

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

кількість будівель -  4; адміністративна будівля розташована за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Промислова, буд.іж, структурних підрозділів -5._________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:

Керівники та фахівці ТОВ «Павлоградський ремонтно-механічний завод» пройшли навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку:

Директор ТОВ «Павлоградський ремонтно-механічний завод» Шинкаренко О.В., заступник 
директора Шишкін І.О. та механік Шинкаренко В.О. пройшли навчання законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 31/30-19 від 15.08.2019 р. та 31/28-19 від 15.08.2019 р.).

Директор ТОВ «Павлоградський ремонтно-механічний завод» Шинкаренко О.В., заступник 
директора Шишкін І.О. та механік Шинкаренко В.О. пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ДП «Придніпровський 
експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколів № 31/29-19 від 15.08.2019 р.). Мають
IV групи з електробезпеки (до та вище 1000 В).______________________________________________

Директор ТОВ «Павлоградський ремонтно-механічний завод» Шинкаренко О.В., заступник 
директора Шишкін І.О. та механік Шинкаренко В.О. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» у ДП «Придніпровський 
експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 31/28-19 від 15.08.2019 р.).________________

Директор ТОВ «Павлоградський ремонтно-механічний завод» Шинкаренко О.В., заступник 
директора Шишкін І.О. та механік Шинкаренко В.О. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (витяги з протоколів № 3 від 17.01.2020 р. та № 408 від 22.10.2019 р.).__________________

Директор ТОВ «Павлоградський ремонтно-механічний завод» Шинкаренко О.В., заступник 
директора Шишкін І.О. та механік Шинкаренко В.О. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколів № 18 
від 17.01.2019 р.).

Директор ТОВ «Павлоградський ремонтно-механічний завод» Шинкаренко О.В., заступник 
директора Шишкін І.О. та механік Шинкаренко В.О. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та
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перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколів № 322 від 21.11.2019 р.).

Директор ТОВ «Павлоградський ремонтно-механічний завод» Шинкаренко О.В., заступник 
директора Шишкін І.О. та механік Шинкаренко В.О. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколів № 327 від 23.11.2019 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт
підвищеної небезпеки:_______________________________________________________________________

Наказом №0407 від 04.07.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт з підви
щеною небезпекою та за оформлення наряда-допуска на виконання робіт з підвищеною небез
пекою призначено механіка Шинкаренко В.О.

Наказом №0107 від 01.07.2019 р. відповідальною особою за електрообладнання та електро
безпеку призначено механіка Шинкаренко В.О. Має IV групу з електробезпеки (до та вище 1000 В).

Наказом №0907 від 01.07.2019 р. механіка Шинкаренко В.О призначено відповідальною 
особою за безпечне виконання зварювальних та газополум'яних робіт.

Наказом № 1202 від 12.02.2020 р. заступника директора Шишкіна І.О. призначено 
відповідальною особою за монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, 
реконструкцію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 
і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: вантажо
підіймальних кранів та машин; технологічних транспортних засобів.____________________________

Наказом № 1202 від 12.02.2020 р. заступника директора Шишкіна І.О. призначено 
відповідальною особою за зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень, пропан,
вуглекислота)._________________________________________________________________________

Наказом № 1805 від 18.01.2020 р. механіка Шинкаренко В.О. призначено відповідальною
особою за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 м.___________________________________

Наказом № 18012 від 18.01.2020 р. заступника директора Шишкіна І.О. призначено відпові- 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань 

дальною особою за справний стан та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.
охорони праці та промислової безпеки;

____ На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» створена
служба охорони праці. Наказом № 1901 від 19.01.2020 р. функції служби охорони праці директор
Шинкаренко О.В. поклав на себе. _____________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
На підприємстві наказом № 2110 від 21.01.2020 р. створено комісію з перевірки знань пра

цівників підприємства з питань охорони праці у складі: голова комісії -  директор Шинкарен
ко О.В.; члени комісії - заступник директора Шишкін І.О. та механік Шинкаренко В.О.

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію: «Положення про систему 
управління охороною праці» (наказ № 2102 від 21.01.2019 р.); «Положення про службу охорони 
праці» (наказ № 2102 від 21.01.2019 р.); «Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці» (наказ № 2102 від 21.01.2019 р.).______________________________

На підприємстві затверджені наказом № 0306 від 03.02.2020 р. та введені в дію посадові 
інструкції. Наказом №1205 від 12.05.2018 р. переглянутий та затверджений перелік робіт з підви
щеною небезпекою, які виконуються на підприємстві, для проведення яких необхідне спеціальне
навчання та щорічна перевірка знань з питань охорони праці.__________________________________

Працівники підприємства у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний,
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повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ 
№ 1801/5 від 18.01.2020 р.), в тому числі: інструкція з охорони праці № 3 при виконанні робіт на 
висоті; інструкція з охорони праці № 6 для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій; інструкція з охорони праці № 8 для робітників, що працюють з ручним 
електроінструментом; інструкція з охорони праці № 9 для робітників, що працюють з ручним 
пневмоінструментом; інструкція з охорони праці № 15 при виконанні робіт з монтажу, демонтажу, 
налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню, реконструкції вантажопідіймальних кранів і 
машин, технологічних транспортних засобів, Інструкція охорони праці № 21 під час зберігання та
експлуатації балонів із стисненим та зрідженим газом, Інструкція охорони праці № 24________
для електрогазозварника, Інструкція охорони праці № 26 під час виконання газорізальних робіт.

Робітники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства в об’ємі 
загального курсу «Охорона праці», Інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в
обсязі виконуваних робіт (протокол № 1504 від 15.04.2020 р.)._________________________

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Буткус О.П. пройшов 
навчання за професією в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН». Присвоєна кваліфікація 
«Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій четвертого розряду» (посвідчення 
№ 02165-П від 21.12.2018 р.)..

Електрогазозварник Онищук В.П. здобув професійну освіту у ТОВ «УКК «Спектр». 
Присвоєна кваліфікація «Електрогазозварник 4-го розряду» (посвідчення № 1243 від 15.10.2009 р.).

Електрогазозварник Лютий А.І. здобув професійну освіту у ТОВ «УКК «Спектр».
Присвоєна кваліфікація «Електрогазозварник 4-го розряду» (посвідчення № 1244 від_____
15.10.2009 р.)._____________________________________________________________________________

Монтажник з монтажу технологічного обладнання Дорогобіт О.П. здобув професійну освіту у 
НВП «Професійна безпека». Присвоєна кваліфікація «Монтажник з монтажу технологічного
обладнання 4-го розряду» (посвідчення. №52-2-2012 від 25.10.2012 р.).______________________

Слюсар-ремонтник Ясносокирський О.М. пройшов навчання за професією у ТОВ НКК «Мо
ноліт» та отримав кваліфікацію «Слюсар- ремонтник 4-го розряду» (посвідчення № 061488 від
15.12.2018 р.).

Слюсар-ремонтник Денисов В.О. пройшов навчання за професією у ТОВ НКК «Моноліт» 
та отримав кваліфікацію «Слюсар-ремонтник 4-го розряду» (посвідчення № 061491 від
15.12.2018 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
• «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці».
• «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації протоколів перевірки знань».
• «Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями»;
• «Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та ін ...».
• «Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Обладнання та інструменти, що застосовуються для виконання заявлених робіт: різак 

газозварювальний ДОНМЕТ 374-10 B, випрямляч дуговий інверторний типу ПАТОН ВДИ-S, 
інв. № 3150001, шліфмашинка кутова Makita GA 5030, інв. .№ 11326, кутова шліфмашина Bosch 
GWS 750 S Professional з регулюванням інв..№ 11453, перфоратор WRH13-26DFR інв..№ 10487,
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дриль ударний Рпірго-М НР-120Р інв..№ 10756, кабель- подовжувач, інв. № 00020 (протоколи 
випробувань № 32100664-29.10.20-664/2-20 та № 32100664-29.10.20-664/9-20 від 29.10.2020 р. в 
ТОВ «Енергопромпостач» (Свідоцтво № 08-0037/18 від 29.12.2018 р., дозвіл 121.18.30 від 
22.03.2018р. до 22.03.2023р.)). Усе обладнання має паспорти та відповідні настанови з експлуатації. 

Для виконання робіт на висоті застосовуються: риштування стоїчні алюмінієві, вишки-тури на
домкратах з колесами, драбини 3-хсекційні розкладні, на які є в наявності експлуатаційна______
документація (паспорти, інструкції та настанови з експлуатації), страхувальні, опорні та 
допоміжні канати, уловлювачі з вертикальними канатами, фал запобіжний 1ФК, сітки захисні, 
стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, страхувальні, опорні та допоміжні канати (акт 
випробування від 29.07.2020 р. ), зачіпи тросові, карабіни сталеві ( (акт випробування від 
31.07.2020 р.), страхувальні системи, захисні каски, захисні костюми,. пояси запобіжні лямкові 
1ПЛ-К2 -7  од., інв. №№ 134-140, 2019 р.в. (акт випробування від 05.10.2020 р.), мотузки 
монтажні 150 м, набір слюсарного інструменту, б/н; набір робочого інструменту (лопати совкові,
кувалди, зубила, відра оцинковані), б/н, 2010 р.в., плакати і знаки безпеки та інші засоби______
індивідуального захисту._____________________________________________________________________

Вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками 
підприємства відповідно до проектно -  технологічної документації та розроблених і погоджених з
підприємствами-замовниками проектів виконання робіт.________________________________________

експлуатаційної документації,
У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та наказу № 1004 
від 10.04.2019 р. працівники ТОВ «Павлоградський ремонтно-механічний завод» забезпечені 
комплектом спеціального одягу, спеціального взуття згідно Норм безоплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємства, 
затверджених наказом директора. Під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені 
засобами захисту. Усе обладнання та ЗІЗ використовуються за призначенням, зберігаються у 
технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних
випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники 
підприємства, прийняті на роботу у 2020 р., пройшли попередній медичний огляд в 
КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» (надано медичні
довідки від 19.02.2020 р.).___________________________________________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці 
та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків,
відповідальність покладається на керівників робіт.______________________________________________

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість нормативно- 
правових актів з промислової безпеки та охорони праці: Закон України «Про охорону праці», Закон 
України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», Порядок розслідування та обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337_______
від 17 .04.2019; НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 40.1-1.21-98 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00 - 
4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення
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про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.09-07
«Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства», НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». 
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників».________________________________________________________________________________

Господарська діяльність ТОВ «Павлоградський ремонтно-механічний завод» здійснюється у 
відповідності до чинного законодавства України. При прийомі працівників на роботу проводиться 
під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих
виробничих факторів._____________________________________________________________________

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що 
наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах . забезпечують додержання вимог 
законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної
н е б е з п е к и . ______________________________________________________________________________

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додержання 
вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час виконання робіт

бази, навчально-методичного забезпечення)

О.В. ШИНКАРЕНКО
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20^й)- № /■£______ .

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.


