
НІбЖе-іГЬ-ЬЬ-КХ? ДЕКЛАРАЦІЯ‘V відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОММОНТАЖБУД»

і’длч юридичної особи: найменування юридичної особи,
50086, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, вул. Леоніда Бородича,

буд. 8
місцезнаходження, 

код ЄДРПОУ 32263924; 
код згідно з ЄДРІТОУ,

Генеральний директор Антонов Петро Миколайович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(056) 404205
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
Роботи виконуються на території м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільне! 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 праці
не проводився 

(дата проведення аудиту)

Я, Антонов Петро Микодаевич
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов прапі 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах;
- маркшейдерські роботи;
- зберігання балонів із стисненим, Зрідженим газом (кисень технічний, пропан-бутан);
- 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: 5, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: З 

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість будівель І споруд (приміщень), 

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів); 1 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділівГ

Інші відомості
Генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов Петро Миколайович, заступник

генерального директора 3 виробництва Яременко С .М. пройшли перевірку Знань з ОП, а саме
Законів! України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного Захворювання, які
спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на основі наказу
територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області № 7 від
06.02,2015 р. (протокол № 315 від 27.10,2016 р., виданий ТОВ «ЦТОР»).

Інженер 3 охорони праці Тарасова 0,В. пройшла перевірку знань з ОП, а саме Законів
України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
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ещасного випадку на виробництві та професійного Захворювання, які спричинили втрату 
працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів комісією створеною на основі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області № 405 від 30.11.2016 р. (протоколі 286 від
15.06.2017 p., виданий «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № ЇМ»).

Наказом № Об-ОГІ від 21.03.2018 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони
праці у працівників підприємства. Голова комісії - генеральний директор TQB 
«ПРОММОНТАЖБУД» Антонов П.М. та члени комісії: заступник генерального директора з
виробництва Яременко С .М ., інженер 3 охорони праці Тарасова 0.В . пройшли перевірку знань 
з ОП, а саме Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного Захворювання, 
які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів комісіями створеними на основі наказу 
територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області № 7 від
06.02.2015 р. та наказу головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 405 
від 30.11.2016 р. (протоколи № 315 від 27.10.2016 p., виданий ТОВ «ЦТОР»; № 286 від
15.06.2017 p., виданий «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № ЇМ»).

Голова комісії - генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов П.М. (IV група з
електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: заступник генерального директора з
виробництва Яременко С.М. (IV група З електробезпеки, до 1000 В), інженер з охорони 
праці Тарасова О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) пройшли перевірку знань за 
результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів» комісіями створеними наказами Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 489-К від 16.11.2016 p., видний ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ»; № б/н від 20.07.2017 p., виданий НКК «КРИВБАСБУД» ).

Голова комісії - генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов П.М. та члени 
комісії: заступник генерального директора з виробництва Яременко С.М. , інженер з охорони 
праці Тарасова О. В. пройшли перевірку Знань за результатами спеціального навчання, а 
саме НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
комісіями створеними наказами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протоколи № 759 від 24.11.2017 p., виданий ТОВ «ЦТОР»; № 108 від 24.03.2017 p.,виданий 
«Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № ЇМ».

Голова комісії — генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов П.М. та члени 
комісії: Заступник генерального директора з виробництва Яременко С.М. , інженер 3 охорони 
праці Тарасова О. В. пройшли перевірку знань За результатами спеціального навчання, а 
саме «Правила пожежної безпеки в Україні» комісіями створеними наказами Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 514 від 25.11.2016 p., 
виданий ТОВ «ЦТОР»; № 126 від 12.04.2017 p., виданий Центром підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів № ЇМ).

Голова комісії - генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов П.М. та члени 
комісії: заступник генерального директора з виробництва Яременко С.М., інженер З охорони 
праці Тарасова О.В. пройшли перевірку знань за результатами спеціального навчання, а 
саме НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» комісіями створеними наказами: Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протоколи № 287 від 27.02.2018 p.; № 212 від 12.02.2018 p., 
виданих ТОВ «ЦТОР».

Наказом № 09-РП від 22.03.2018 р. призначено відповідального за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства - заступника генерального 
директора з виробництва Яременка С.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) , який
пройшов перевірку знань за результатами спеціального навчання, НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів» комісією створеною на підставі наказу. 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 489-К від
16.11.2016 p., виданий ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ») у разі його відсутності, обов'язки
відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства
покладаються на особу, яка виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану 
відповідно нормативно-правовим документам.

Наказом № 18-ОП від 10.04.2018 р. призначено відповідального за безпеку під час
виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра - майстра дільниці Ковтуна 
0.0. , який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу. Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 195 від 28.02.2018 p., виданий Центром
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підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № ЇМ) у разі його відсутності, обов'язки 
відповідального за безпеку під час виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра покладаються на особу/ яка виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і 
атестовану відповідно нормативно-правовим документам.

Наказом № 16-ОП від 05.04,2018 р. призначено відповідального за безпеку під час
виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,. - заступника генерального 
директора З виробництва Яременка С.М. , на час його відсутності - майстра дільниці 
Ковтуна 0.0., які пройшли перевірку знань За результатами спеціального навчання, а саме 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція 3 організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» комісіями створеними на підставі наказів. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 287 від 27.02-.2018 р. , виданий ТОВ «ЦТОР»; № 315 
від 20.03.2018 p., виданий ТОВ «ЦТОР»).

Наказом № 2Р-ОП від 11.04.2018 р. призначено відповідального за безпеку під час
виконання маркшейдерських робіт - майстра дільниці Ковтуна 0.0. , який пройшов перевірку 
Знань за результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 74.2-5.01-84. «Інструкція з 
техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо- 
геодезичних робіт» комісією створеною на підставі наказу. Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (протокол № 298 від 02.03.2018 p., видний «Центр підготовки 
і перепідготовки робітничих кадрів N» ЇМ» у разі його відсутності, обов'язки
відповідального за безпеку під час виконання маркшейдерських робіт покладаються на
особу, яка виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану відповідно 
нормативно-правовим документам.

Наказом № 19-ОП від 10.04.2018 р. призначено відповідального за безпеку під час
зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом - майстра дільниці Ковтуна Q.O. , який 
пройшов перевірку Знань За результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання », НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском» комісією створеною на підставі наказу.
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 287 від
14.03.2018 p., видний ТОВ «ЦТОР») у разі його відсутності, обов'язки відповідального за 
безпеку під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом покладаються на особу,
яка виконує його обов'язки згідно 3 наказом, навчену і атестовану відповідно нормативно-
правовим документам.

Наказом № 22-ОП від 28.05.2018 р. призначено відповідального За безпечне виконання
Зварювальних робіт - майстра дільниці Ковтуна 0.0. , який пройшов перевірку знань за 
результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатаці ї
електроустановок споживачів» (IV група з електробезпеки, до 1000 В) , НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», «Правила пожежної безпеки в Україні» 
комісіями створеними на підставі наказів. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 356 від 23.05.2018 p., видний ТОВ «ЦТОР»; № 287 
від 14.03.2018 p., видний ТОВ «ЦТОР»; № 174 від 22.01.2018 p., виданий «Центр підготовки 
і перепідготовки робітничих кадрів № ЇМ» у разі його відсутності, обов'язки
відповідального за безпечне виконання зварювальних робіт покладаються на особу, яка 
виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану відповідно нормативно-
правовим документам.

Наказом № ІО-ОП від 23.03.2018 р. призначено відповідального за пожежну безпеку на
підприємстві - заступника генерального директора з виробництва Яременка С.М., який 
пройшов перевірку Знань за результатами спеціального навчання, а саме «Правила пожежної 
безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (протоколи N» 514 від 25.11.2016 p., виданий ТОВ «ЦТОР») у 
разі його відсутності, обов'язки відповідального За пожежну безпеку на підприємстві 
покладаються на особу, яка виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану 
відповідно нормативно-правовим документам.

Робітники, які виконують роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра: 
електрогазозварник Журавель І.І., машиніст автогрейдера Філіпенко В.А., помічник 
машиніста а/б установки Михайліченко P.M. які пройшли чергову перевірку знань за 
результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» постійно-діючою комісією підприємства створеною на 
підставі наказу генерального директора ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» (протокол № Об-ОП від
23.04.2018 р.)■

Робітники, які виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах: 
електрогазозварник Журавель І. І. , які пройшли чергову перевірку знань за результатами

З



спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція 3 організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» постійно-діючою комісією підприємства 
створеною на підставі наказу генерального директора ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» (протокол № 04- 
ОП від 30.03.2018 р.).

Електрогазозварник Журавель 1.1. (III група з електробезпеки, до 1000 В) пройшов 
навчання у КП «НБЦ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» присвоєна робітнича кваліфікація 
«Електрогазозварник» (посвідчення електрогазозварника № 001728, від 27.04.2012 р.) та 
пройшов перевірку знань комісіями створеними на підставі наказів. Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з пожежно-технічного мінімуму (протоколи № 118 від
16.02.2018 р., видний ТОВ «ЦТОР»); «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протоколи № 103 від 02.02.2018 р., видний ТОВ «ЦТОР»); НПАОП 0.00-1.59-87 
«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (протокол № 
121 від 08.02.2018 р., видний «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 
ЇМ» .

(Прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань
Наказом по підприємству N; ОІ-ОП від 16.03.2018 р. створено службу 3 охорони праці у 

особі інженера з ОП Тарасової О.В.
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції З охорони праці на види робіт 
підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 17-ОП від 06.04.2018 р. Затверджено
перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено 
інструкцію 3 охорони праці: № 31 при виконанні робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра; № 4 для електрогазозварника; № 20/1 при виконанні робіт у колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, котлованах; № 32 при виконанні маркшейдерських і топографо-
геодезичних робіт; № 33 при зберіганні балонів із стисненим, зрідженим газом.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку Знань та відповідні інструктажі 3 
питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки Знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журнал
реєстрації_____вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації
інструктажів 3 питань охорони праці на робочому місці 3 відмітками проведення 
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Довідка з наявності необхідної експлуатаційної документації на обладнання: 

Зварювальний трансформатор модель «ТД-500 У2», інв. № 0041, 1989 рік.виг., (СРСР);
агрегат зварювальни KAISER, модель «NBK-250», зав № Н-2150, 2 016 рік.виг. (Китай);
різак газовий, модель «ДОНМЕТ» інв. № 00062, 2011 рік.виг., (Україна); редуктор газовий 
кисневий, модель «БКО-50ДМ», 2011 рік.виг., (Украіеа); редуктор газовий пропановий,
моделі, «БП0-5ДМ», 2011 рік.виг., (Украіеа) , яке застосовується при виконанні робіт
підвищеної небезпеки.

експлуатаційної документації,
Довідка про те, що робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:
- каски Захисні універсальні, Україна
- черевики (Україна);
~ рукавиці (Україна);
- костюм (Україна);
- берет (Україна);
- Зварювальний щиток із захисним світлофільтром (Україна);
- окуляри для захисту очей під час газового зварювання, (Україна;
- пояси лямочні запобіжні модель «2ПЛ-К2», інв. № 0011; № 0010, 2017 р.в., (Україна); 

модель 1ПЛ-К2, інв. № 0012; № 0013, 2017 р.в,, (Україна);
- діелектричні рукавички, 2017 р.в., Україна - 2 пари;
- діелектричні боти, 2017 р. в. (Україна) - 2 пари;
- діелектричні калоші, 2017 р. в. (Україна) - 2 пари;
- діелектричний килимок (75x75), 2017 р. в. (Україна);
- протигази шлангові типу ПШ-1, інв. №№ 022, 023, 2016 р.в., (Україна);
- сигналізатор газу «Дозор-с-м-5н», інв. № 0287, 2004 р.в., (Україна);
Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Наказом № 24-ОП від

28.05.2018 р. створено комісію з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, 
що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.

засобів індивідуального захисту,
ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується 

на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:
- Закон України «Про охорони праці»;

4
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