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ДЕКЛАРАЦІЯ \ \ Щ Ш  ' <ШІ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Герасимов Груп»._____________________________________________________ __________

(лля юридичної особи: найменування юридичної особи,
50065, Дніпропетровська обя., м. Кривий Ріг, вулиця Домобудівна, будинок 14Б,______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 42071312_________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Директор -  Герасимов Іван Володимирович. 067 714 16 13; krspetstransp@gmail.com

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Згідно договорів підряду на території Дніпропетровської області: ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг»; ПрАТ «ЦГЗК»; ПАТ «ПівдГЗК»; ПрАТ «ПівнГЗК»; ПрАТ «ІнГЗК»; 
ПрАТ «КІ-ІРЗ»; ПрАТ «ХЦУ».______________________________________________________
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
___________________________________відсутній_______________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
прац і__________________________________________________________

не ПРОВОДИВСЯ_________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Герасимов Іван 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: 
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; 

(найменування виду робіт
зварювальні роботи:______________________________________

mailto:krspetstransp@gmail.com


роботи верхолазні. ______________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або м арка  (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
кількість робочих місць: 7, на яких існує ризик виникнення травм: 3_______________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.
Офісне приміщення розташоване за адресою: 50065. Дніпропетровська обл.,
Мі_____ Кривий_____ Ріг,_____ вул. Домобудівна._____ будинок_____ 14Б.______________
Виробнича база та об’єкти Замовників._________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШ І ВІДОМОСТІ: Директор -  Герасимов Іван Володимирович, пройшов навчання 
та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в TOB HKU «МОНОЛІТ» 
протокол від 20.06.2018 року № 6/81.

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №16 
від 21.06.2018р., члени якої: Герасимов І.В.-директор - голова комісії: Сироватка Ю.І. -  
головний інженер -  член комісії: Лавриненко Ю.М. -  начальник дільниці - член комісії, 
пройшли навчання та перевірку знань в TOB НКЦ «МОНОЛІТ», а саме: з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
протокол від 20.06.2018 року № 6/81: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» протокол від 20.06.2018 р. № 6/88: «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил пожежної 
безпеки України» протокол від 20.06.2018 р. № 6/68: Громченко О.Ю. - фахівець з охорони 
праці -  член комісії, пройшов навчання та перевірку знань в TOB HKU « МОНОЛІТ» з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки протокол від 02.09.2015 р. № 800-к: «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил пожежної безпеки України» 
протокол від 23.11.2016 р. № 11/92: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці підчас 
виконання робіт на висоті» протокол від 02.09.2015 р. № 813-к:

Відповідальними за безпечне виконання робіт на висоті, верхолазних робіт, 
зварювальних робіт наказом по підприємству № 15 від 21.06.2018 р. призначено: 
головного інженера -  Сироватка Юрій Іванович, начальника дільниці -  Лавриненко Юрій 
Миколайович, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
в TOB HKU «МОНОЛІТ», а саме: з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки протокол від 20.06.2018 року № 6/81: 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол 
від 20.06.2018 р. № 6/88: «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил пожежної безпеки України» протокол від 20.06.2018 р. № 
6/68.

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

Наказом по підприємству від 25.05.2018р. № 14 переглянуто та затверджено склад 
служби з охорони праці, функції якої виконує Фахівець з охорони праці Громченко О.Ю.,



який пройшов навчання та перевірку знань в TOB HKU « МОНОЛІТ» з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
протокол від 02.09.2015 р. № 800-к; «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил пожежної безпеки України» протокол від 
23.11.2016 р. № 11/92; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» протокол від 02.09.2015 р. № 813-к.

наявність служби охорони праці,

На підприємстві згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» розроблені та 
введені в дію наступні положення:

Положення про систему управління охороною праці в ТОВ «ГЕРАСИМОВ ГРУП», 
затверджене наказом № 13 від 25.05.2018 р.;
Положення про службу охорони праці, затверджене наказом № 12 
від 25.05.2018 р.;
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене наказом № 11 від 25.05.2018 р.;
Положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки та видачу нарядів- 
допусків, затверджене наказом № 10 від 25.05.2018 р.;
Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці, затверджене протоколом від 01.06.2018 р. загальних зборів 
трудового колективу.

Робітники підприємства, що виконують роботи на висоті, верхолазні та зварювальні 
роботи проходять навчання та перевірку знань в комісії підприємства: з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, основ електробезпеки, пожежної 
безпеки та інструкцій з охорони праці - протокол № 5 від 22.06.2018 р.; пожежно- 
технічного мінімуму протокол № 6 від 22.06.2018 р.: «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 протокол № 7 від 22.06.2018 р.; 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 протокол 
№ 8 від 22.06.2018 р., відповідні інструктажі з питань охорони праці. Розроблені та 
введені в дію наказом по підприємству за № 9 від 25.05.2018 р. інструкції з охорони праці, 
в тому числі №1 -  інструкція з охорони праці з загальних заходів безпеки для працівників 
ТОВ «ГЕРАСИМОВ ГРУП», № 2 -  інструкція з охорони праці з надання першої 
долікарської допомоги; № 3 -  інструкція з охорони праці для верхолазних робіт та робіт, 
що виконуються на висоті; № 4 -  інструкція з охорони праці для електрогазозварника 
(різальника); № 5 -  інструкція з охорони праці під час експлуатації ручного 
електрифікованого інструменту та інші.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці». Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.

На підприємстві ведуться журнали реєстрації: - проведення вступного інструктажу;
- проведення інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; - реєстрації 
інструкцій з охорони праці; - видачі інструкцій з охорони праці; - реєстрації видачі нарядів- 
допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; - реєстрації нещасних випадків на 
виробництві; - обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
професійних захворювань і аварій на 2018 рік.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі те, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки: паспорти, інструкції з 
експлуатації.
Роботи виконуються згідно проектів виконання та проектів організації робіт.__________

Інструкцій, інф ормації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.

Працівники ТОВ «ГЕРАСИМОВ ГРУП» забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі (спецкостюми х/б з логотипом підприємства, 
костюми зварника, щитки захисні та окуляри для газорізальних робіт, спецвзуття, каски 
захисні, пояси запобіжні, окуляри захисні, рукавички, краги, страхувальні канати. Пояси 
запобіжні лямкові типу ПЛ зі стропами, проходять відповідні іспити і мають необхідні бирки
-  акти випробовування запобіжних поясів від 25.05.2018 р. № 3, 4,5).

В наявності: помости, драбини, ліси будівельні, які використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані та проходять періодичні огляди та 
випробовування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників (акти випробовування драбин № 1,2 від 25.05.2018 р.).

На підприємстві створена постійно діюча комісія з огляду і перевірки стану драбин, 
запобіжних поясів, помостів, лісів (наказ № 8 від 25.05.2018 р.).

Зварювальний трансформатор Messer Griesheim Variomi G 600-1, придбаний у квітні 
2018 р., періодичні випробовування 15.02.2018 р.

Підприємство має наочні матеріали з безпечних методів ведення робіт: плакати, стенди, 
придбані в поліграфічних підприємствах, презентації на тему безпечного виконання робіт. 
До працівників своєчасно доводиться інформація про порушення вимог охорони праці, 
норм та правштг.з~роЗ;ясненням вимог нормативних актів.

рсобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
|ї бази навчально-методичного забезпечення)

І.В. Герасимов_____
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 -^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.” .


