
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПРОРАБ»________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, 1, код згідно 
ЄДРПОУ 30286321, Директор Чернова Тетяна Юріївна_________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. 0673377000,067 406 0494, tovprorab@qmail.com___________________
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; 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

__на території Дніпропетровської області__________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

___________ ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ»,___________________________
(найменування страхової компанії,

поліс № 201688882, строк дії 29.10.2020 по 00:00 28.10.2021 року, поліс № 
135927079 від 03.09.2020 по 03.09.2021 року__________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 17 
лютого 2020р.______________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, ________ Чернова Тетяна Юріївна____________________________
(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:

mailto:tovprorab@gmail.com


(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани:____________________________
та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,

кран-маніпулятор RENAULT PREMIUM, 2000 року виготовлення, Німеччина
тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження,

автокран МАЗ, до 10 Т С, модель 5334, 1989 рік виготовлення, СРСР
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

14 робочих місць, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,?

Офісне приміщення у приватній власності, Дніпропетровська обл, м. 
Новомосковськ, вул. Північна 1, стоянка ТТЗ знаходиться за адресою: 
Дніпропетровська обл, м. Новомосковськ, вул. Північна, 1_______________

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

Інші відомості Директор Чернова Тетяна Юріївна пройшла навчання в 
ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» Посвідчення загального курсу 
охорона праці № 4470 (протокол засідання комісії №68/4.4/2019 від 25 
березня 2019 року, перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, Посвідчення про навчання та 
перевірку знань з питань пожежної безпеки № 2245протокол засідання 
комісії № 195 від 20 лютого 2019 року,

Директор Чернова Тетяна Юріївна, начальник дільниці Пивоваров Євгеній 
Іванович виконроб Підлісний Євгеній Олександрович, майстер Діденко 
Сергій Миколайович пройшли навчання Витяг протоколу № 1325 від
29.10.2020 На підставі наказу №130 від 29.10.2020 перевірка знання 
«Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01-2014 в обсязі Програми 
навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки

Витяг протоколу № 1324 від 29.10. 2020 року перевірка знання Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове соціальне 
стархування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів на підставі наказу Головного управлління 
Держпраці у Дніпропетровській обл від 13.10.2020 № 238

Витяг протоколу № 1204 від 12.10. 2020 року «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАО 0.00-1.81- 
18та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів на підставі 
наказу Головного управлління Держпраці у Дніпропетровській обл від
06.08.2020 № 160

Витяг протоколу № 1323 від 29.10. 2020 року «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментами та пристроями» НПАО 0.00-1.71-13 на 
підставі наказу Головного управлління Держпраці у Дніпропетровській обл
від 13.10.2020 № 238



Витяг протоколу № 1195 від 09.10. 2020 року «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» НПАО 0.00-1.15-07 на підставі наказу 
Головного управлління Держпраці у Дніпропетровській обл від 06.08.2020 № 
160

Витяг протоколу № 51 від 23 жовтня 2018 року У відповідальної особи 
та інженера з ОП навчання та перевірка знань НПАОП 0.00-1.80-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Відповідальна особа за 
експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
Пивоваров Євгеній Іванович (Наказ № 23/10-20-0П від 23 жовтня 2020 
року), пройшов навчання посвідчення № 002741.

Лазаренко Володимир Вікторович пройшов навчання та перевірку 
знань Витяг з протоколу № 1347 від 03 листопада 2020 року «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантожопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 на 
підставі наказу від 03.11.2020 р. Пройшов навчання за професією машиніст 
крана автомобільного, посвідчення № 12504.

Пройшов навчання за спеціальністю стропальник Космачевський 
Михайло Михайлович, посвідчення № 18988 витяг з протоколу № 1526 від 
18 грудня 2019 року.

Відповідальним за охорону праці, відповідно до Наказу № 24/10-18-РП 
від 24 жовтня 2018 року призначено начальника дільниці Пивоварова 
Євгена Івановича, відповідальним за експлуатацію вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв Пивоваров Євгеній Іванович (Наказ № 23/10- 
20-РП від 23 жовтня 2020 року

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

Функції служби охорони праці покладаються на особу відповідальну за 
охорону праці Пивоварова Є.І., оскільки кількість працівників ТОВ «Прораб» 
менша за 50 осіб

наявністю служби охорони праці,

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал 
реєстрації інструктажу на робочому місці; журнал протоколів засідання 
комісії з питань з перевірки знань з питань охорони праці.

Переклік інструкцій з охорони праці затверджено наказом № 02/01-20 
від 02 січня 2020 року «Про введення в дію на території підприємства 
інструкцій з охорони праці», а саме:
- Інструкція № 6 з охорони праці для стропальника;
Інструкція № 15 з охорони праці для кранівників (машиністів) кранів 
мостового типу;
-Інструкція №16 для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з 
переміщенням вантажів кранами;
- Інструкція № 5 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів;
-Інструкція № 17 з безпечної експлуатації вантажопідіймальних механізмів



- Інструкція № 1 з охорони праці елетрозварника ручного зварювання;
- Інструкція № 2 з охорони праці арматурників;
- Інструкція № 3 з охорони праці для монтажників стальних залізобетонних 
конструкцій;
- Інструкція № 4 з охорони праці для бетонярів;
- Інструкція № 10 з охорони праці для майстра;
- Інструкція № 11 з охорони праці для інженера.

-Інструкція № 12 з охорони праці та пожежної безпеки.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

кран-маніпулятор RENAULT PREMIUM, 2000 року виготовлення, Німеччина 
випуску, номер шасі (кузова, рами) VF622ACA000101884, реєстраційний

номер AE5994HH, зареєстрований в Новомосковське ВРЕР УДАІ УМВС
України в Дніпропетровській області 14.08.2013року__________________
автокран МАЗ, тип АВТОКРАН до 10 Т С, модель 5334,
1989 рік випуску номер шасі (кузова, рами) VIN-XTM53340000119680 
реєстраційний номер АЕ4902ЕТ, зареєстровано в Новомосковське______
ВРЕР УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області 30.03.2012 року
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація 
(паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі 
технологічні транспортні засоби, що декларуються). Раз на 2 роки 
проводиться технічний огляд спеціалістами ТОВ Компанія 
«АВТОТЕХТЕСТСЕРВІС» (Протокол перевірки технічного стану 
транспортних засобів № 00289-02117-20)
ТОВ «Прораб» має договір № 12/10-19 від 12.10.2019 з ФОП Радіонов Ю.В, 
на ремонт і обслуговування транспортних засобів.

Працівники забезпечені спецоглядом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), 
у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника 
заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведетья Журнал видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності 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

На підприємстві розроблені та затверджені програми навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені білети по професіям з перевірки 
знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою. Є необхідні нормативно-правові акти з 
охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та 
друкованих видань.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



_______7_ ___________  Т.Ю. Чернова_________
(підпис) (ініціали та прізвище)

02 грудня 2020 р. 

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

2(Ь£?р.

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.’’.


