
Центр падання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ в х .

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
20_р.

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ПРОМБІЗНЕСГРУП"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 5
місцезнаходження,

41625546
код згідно з ЄДРПОУ,

Акіньшин Олексій Миколайович
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

(067) 702-26-70
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;

по Дніпропетровській області, 
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 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів 

від 16.08.2002 № 1788 страхування не проводиться так як товариство не є
об’єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Добровільний аудит з охорони прані не проводився, заплановано 
проведення на підприємстві добровільного аудиту з охорони прані відповідно

до чинного законодавства.
(дата проведення аудиту)



Я, Акіньшин Олексій Миколайович -  директор,
(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:
1) Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
2) Роботи верхолазні:
3) Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В:
4) Зварювальні роботи.________________________________________________

(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: 10, у тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм 7

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

офісне приміщення розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. 
Дніпросталівська, буд. 5, дільниця будівельно- монтажних робіт 

розташовується на обєктах замовників згідно укладених договорів.
будівель і споруд (приміщень),виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор -  Акіньшин О.М., пройшов навчання та перевірку 
знань з курсу «Охорона прані -  загальний курс» в навчальному центрі ФОП 
«Макаров Д.В.» (протокол від 17.11.2017 року № 2,11-17).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці, наказ від 15.01.2018 року, члени якої (Головний інженер -  Федотов 
Олександр Володимирович, головний енергетик -  Петков Дмитро 
Володимирович, інженер з охорони праці -  Крівніхін Юрій Владиславович) 
пройшли навчання та перевірку знань в навчальному центрі ФОП «Макаров 
Д.В.», а саме: з курсу «Охорона праці -  загальний курс» протокол від 
17.11.2017 року № 2.11-17; НПАОП 0.00-1Л5-07 «Правила охорони праці при 
виконанні робіт на висоті» протокол від 21.11.2017 року №09-11/17; НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» протокол від 21.11.2017р.,№11-11/17; НПАОП 28.52-1.31-13 
«Правила охорони праці під час зварювання металів» протокол від 
14.12.2017року №08-12/17: протокол №1 від 01.11.2017р. про підтвердження V 
групи до та вище 1000В особі, яка відповідає за електрогосподарство 
(головний енергетик -  Петков Д.О.), протокол №2 від 01.11.2017р про 
підтвердження IV групи до та вище 1000В (головний інженер -  Федотов 
О.В.), протокол №3 від 01.11.2017р про підтвердження IV групи до та вище



000В (інженер з охорони праці -  Крівніхін Ю.В.), який видано комісією з 
перевірки знань з питань охорони праці підприємства за участю державного 
інспектора Держпрапі та Держенергонагляду.

Посадові особи підприємства призначені наказом по підприємству 
відповідальними за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
-  №8/18-ОП від 16.01.2018р., про призначення особи, відповідальної за 
безпечне виконання робіт на об’єктах замовників (головний інженер -  
Федотов О.В.):
-  №11/18-ОП від 16.01.2018р., про призначення особи, відповідальної за 
видачу нарядів-допусків під час виконання робіт на об’єктах замовників 
(головний інженер -  Федотов О.В.);
-  №13/18-ОП від 16.01.2018р., про призначення відповідальної особи за 
безпечне виконання робіт на висоті (верхолазні) (головний інженер -  
Федотов О.В.):
-  №14/18-ОП від 16.01.2018р., про призначення відповідальної особи за 
безпечну організацію робочого місця під час виконання робіт на висоті 
(головний інженер -  Федотов О.В.У.
-  №16/18-011 від 16.01.2018р. про призначення осіб, відповідальних за облік, 
зберігання та видачу запобіжних поясів та канатів (головний інженер -  
Федотов О.В.):
-  №17/18-011 від 16.01.2018р., про призначення особи, відповідальної за 
облік, зберігання та видачу засобів індивідуального захисту (головний 
інженер -  Федотов О.В.);
-  №19/18-011 від 16.01.2018р., про призначення відповідальної особи за 
пожежну безпеку на підприємстві (головний інженер -  Федотов О.В.1:
-  №20/18-011 від 16.01.2018р. про призначення особи, відповідальної за 
електрогосподарство підприємства та його заступника (головний енергетик — 
Петков Д.О., головний інженер -  Федотов О.В.);
-  №21/18-011 від 16.01.2018р. про призначення особи, відповідальної за 
безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 
В (головний енергетик -  Петков Д.О., головний інженер -  Федотов О.В.1:
-  №22/18-011 від 16.01.2018р. про призначення відповідальної особи за 
безпечне виконання і контроль зварювальних робіт (головний інженер -  
Федотов О.В.):
-  №31/18-011 від 16.01.2018р. про призначення особи, відповідальної за 
безпечне виконання робіт інструментами та пристроями (головний інженер -  
Федотов О.В.):



- №35/18-011 від 16.01.2018р. про призначення особи, відповідальної за облік« 
зберігання та видачу електрозахисних засобів (головний енергетик -  Петков
ДШ:

Які пройшли відповідне навчання та перевірку знань в навчальному 
центрі з питань о х о р о н и  прані, та мають діючи посвідчення.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

та промислової безпеки;

Наказом по підприємству від 15.01.2018 року №1/18-011 створена 
служба охорони праці на підприємстві.___________________________________

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства у встановленому п о р я д к у  п р о х о д я т ь  

навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони прані. 

Наказом по підприємству № 4/18-ОП від 15.01.2018 року « П р о  затвердження 

інструкцій з охорони праці на підприємстві», затверджені інструкції з 

охорони прані які діють на підприємстві (до складу включені інструкції з 

безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки), в тому числі №4 -  

інструкція з безпечного виконання робіт на висоті: №6 -  з безпечного 

виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.; №11 -  

з безпечного виконання зварювальних робіт; та інші.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, інструкцій про проведення 

навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в 

тому числі на те що в и к о р и с т о в у є т ь с я  п р и  виконанні робіт підвищеної 

небезпеки. Працівники підприємства забезпечені у повному обсязі 

спецодягом та засобами індивідуального захисту (спецодягом, спепвзуттям. 

захисними касками, запобіжними поясами та інш.1. Пояси запобіжні, каски, 

драбини, підмості, зварювальне обладнання, засоби захисту при виконанні 

робіт в діючих електроустановках використовуються за призначення, 

зберігаються у технічно справному стані та проводять їх технічне 

обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до 

вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Матеріально -  технічна база відповідає вимогам законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки.____________________________



В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру 
НПАОП.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної

базй навчально^^^дшІ^їгкзабезпечення)

О.М. Акіньшин
(ініціали та прізвище)

2018 р

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 о.

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.”.


