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Відомості про: роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОММОНТАЖБУД»

(для 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 ЄДРІІОУ,

Генеральний директор Актонов 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
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

територія м. Кривий Ріг та територія Дніпропетровської області
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 праці
не проводився 

(дата проведення аудиту)

Я, Антонов Петро Николаевич
{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 експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

- технологічні транспортні засоби*
• навантажувач 'фронтальний, моделі «АМКОДОР 352», 2015 p.a., (Білорусь);
• екскаватор моделі <<30-2 62ЇВ», 1985 р.в., (СРСР) ;
• автогрейдер моделі «ГС-14-02», 2007 р.в., (Росія);
• трактор колісний моделі «ЮМЗ-6АКЛ», 1992 р.в., (Україна);
• коток дорожній моделі «STAVOSTROJ VK1000A», 2000 р . з,, (Чехі я);
• коток дорожній моделі «AMMANN AV95N», 2Q06 р.в., (Швейцарія);
• коток дорожній моделі «AMMANN AV2 6-2», 200.7 р.в., (Швейцарія) ;
• асфальтоукладач моделі «DYNAPAC F141C», 2008 р.в., (Швеція);
• фреза дорожня моделі «DYNAPAC PL2000LS», 2007 р.в., (Швеція);
• каток дорожній моделі «HAMM HD10CVV», 2005 р.в., (Німеччина);

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмін, устатковання підвищеної

небезпеки, тин або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються, та/або експлуатуються {застосовують с я) без отримання відповідного дозволу, 
кількість робочих місць: 10, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 10 

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

виробничих об1ектів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) : 1 
будівель і споруд \приміщень), виробничих об’єктів {цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ
Генеральний директор TQB «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
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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 з охорони праці Тарасова Q.B. пройшла перевірку знань з ОП, а саме Законів 
Украіни «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 Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області № 405 від 30.11.2016 р. (протокол№ 286 від
15.06.2017 p., виданий «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № ЇМ»).

Наказом № Об-ОП від 21.03.2018 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони
праці у працівників підприємства. 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 
Законів Украіни «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
територіальним управлінням 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 3 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» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 
комісіями створеними наказами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протоколи: № 489-К від 16.11.2016 p., виданий ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ»; № б/н від 20.07.2017 
р., виданий НКК «КРИВБАСБУД» ).

Голова комісії - генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов П.М. та члени
комісії: заступник генерального директора 3 виробництва Яременко С.М., інженер з 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 «Центр підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів № ЇМ»).

Наказом № 09-РП від 22.03.2018 р. призначено відповідального за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства - заступника генерального 
директора 3 виробництва Яременка С.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) , який 
пройшов перевірку Знань за результатами спеціального навчання, а саме 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 р., 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 3 наказом, навчену і атестовану 
відповідно нормативно-правовим документам.

Наказом № 21-ОП від 12.04.2018 р. призначено відповідального За справний стан і
безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів - Заступника генерального 
директора з виробництва Яременка С.М., який пройшов перевірку знань за результатами 
спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на
автомобільному транспорті» комісією створеною на підставі наказу. Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 134 від 15.01.2018 p., виданий ТОВ
«ЦТОР») у разі його відсутності, обов'язки відповідального за справний стан і безпечну 
експлуатацію технологічних транспортних засобів покладаються на особу, яка виконує його 
обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану відповідно нормативно-правовим 
документам.
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Наказом № 23 від 28.05.2018 р, призначено відповідального за безпечне проведення робіт 
технологічними транспортними засобами,- заступника генерального директора з виробництва 
Яременка С.М. на час його відсутності - майстра дільниці Ковтуна О.О. , які пройшли 
перевірку знань, з спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони 
праці на автомобільному транспорті» комісією створеною на підставі наказу. Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 134 від 15.01.2018 р. ,
виданий ТОВ «ЦТОР»).

Наказом № ІО-ОП від 23.03.2018 р. призначено відповідального за пожежну безпеку на 
підприємстві - заступника генерального директора 3 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 № 514 від 25.11.2016 р. , 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.

Машиніст автогрейдера Філенко В.А. отримав допуск до управління автогрейдерами 
(посвідчення № 1910, від 15.09.2016 p., видане «Центр підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів № ЇМ»).

Машиніст автогрейдера Філенко В.А. отримав допуск до управління тракторами колісного 
класу (посвідчення Сер. АБ № 077519, від 02.07.2005 p., видане Криворізьким підрозділом 
ДТН). ' "

Водій навантажувача____ Нестеренко____ А . Д .____ отримав допуск до управління
автонавантажувачами(посвідчення № 1909, від 13.09.2016 p., видане «Центр підготовки і 
перепідготовки робітничих кадрів № ЇМ»).

Водій навантажувача Нестеренко А.Д. отримав допуск до управління тракторами колісного 
класу (посвідчення Сер. АБ № 168055, від 07.09.2007 p., видане Криворізьким підрозділом 
ДТН) .

Машиніст асфальтоукладача В альков 0 . В . отримав допуск до управління
асфальтоукладачами(посвідчення № 1892, від 08.07.2016 p., видане «Центр підготовки і
перепідготовки робітничих кадрів № ЇМ»).

Машиніст котка дорожнього Монастирьов П.П, отримав допуск до управління котками 
дорожніми(посвідчення № 2210, від 28.07.2016 p., видане «Центр підготовки і
перепідготовки робітничих кадрів № ЇМ»).

Машиніст екскаватора Однолеток В . Ю .____ отримав допуск до управління
екскаваторами(посвідчення серія АБ № 156915, від 15.04.2010 р. , видане Софіївським ДТН) .

Машиніст фрези дорожньої Міхайліченко О.М. отримав допуск до управління фрезою 
дорожньою (посвідчення № 00003111, від 28.03.2014 p., видане ТОВ «ЦТОР»).

Робітники, які виконують роботи з експлуатації технологічних транспортних засобів: 
машиніст автогрейдера Філенко В.А., водій навантажувача Нестеренко А.Д., машиніст 
асфальтоукладача Вальков О.В., машиніст котка дорожнього Монастирьов П.П., машиніст 
екскаватора Однолеток В.Ю., машиніст фрези дорожньої Міхайліченко О.М., пройшли чергову 
перевірку знань з ОП, а саме інструкцій з ОП у межах виконуваних робіт та знання За 
результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті», комісією створеною на підставі наказу генерального директора 
ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» (протокол № 09-РП від 25.06.2018 p., видний постійно-діючою коміею 
ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД») .

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань
Наказом по підприємству № Ql-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 № 17-011 від 06.04.2018 р. затверджено
перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено 
інструкцію з охорони праці: № 18 для водія навантажувача, № 9 для машиніста дорожнього
котка, № 8 для машиніста автогрейдера, № 5 для машиніста асфальтоукладача, № 6 для
тракториста, № 7 для машиніста фрези дорожньої, № 10 для машиніста екскаватора.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
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 з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення 
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

і нструхцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
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В наявності необхідна експлуатаційна, ремонтна документація на вказане устаткованая 
підвищеної небезпеки.

Технологічні транспортні засоби підприємства зареєстровані в Головному управлінні 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, ДІСГ в Дніпропетровській області та у 
ІДТН Дніпропетровської ОДА, у Широківському р-ні.

Технологічні транспортні засоби підприємства проходять перевірку технічного стану у 
TQB «Дніпротехекспертиза».

експлуатаційної документації,
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інтими 

засобамии індивідуального захисту. Засоби підлягають випробуванням та оглядам у 
відповідні строки.

засобів, індивідуального захисту,
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 

дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час 
експлуатації вказаних машин, механізмів/ устатковання підвищеної небезпеки.

У TQB «ПРОММОНТАЖБУД» s кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, навчальними та 
наочними посібниками 3 охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими 
та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою
літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних
комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій 
працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань З питань 
охорони праці.

та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Антонав П.М.
(ініціали та прізвище)

Де кл ар а ц .'äS-p.e є сіро в а н а у журналі обліку суб^єктів господарювання у територіальному
органі Держпрао,і~ ,20 р . № ^  S </* Ус£ ^ -

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, у с т а т к о в а н н я  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.".
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