
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПРОМХИММОНТАЖ»
( для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вулиця Сташкова, будинок 12-А, квартира 

6 . код згідно СДРПОУ: 23941521_______________________________________________________
місцезнаходження, код згідно ЄД РПОУ,

________Хоменко Володимир Володимирович (0563) 21-01-85___________________________
прізвище, ім’я по батькові керівника, номер телефону

________________ e-mail: homenko2010@ukr.net___________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприемця: прізвище, им’я 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 України___________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та або експлуатації (застосування) 

машин,механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

______________ договір не укладався_____________________________________________________
( найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 01.07.2020 р._______
(дата проведення аудиту)

Я, Хоменко Володимир Володимирович___________________________________________
(прізвище, ім 'я 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 під час виконання таких робіт підвищеної 

небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки :

• Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 

Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, 

переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи 

знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу 

небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що 

визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. №956

mailto:homenko2010@ukr.net


‘'Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" 

(Оф іційний вісник У країни. 2002 р.. №  29. ст. 1357);

• демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- вантажопідіймальних кранів і машин:

• обстеження, ремонт та чищення пові тропроводів.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, лага виготовлення, країна походження, які 

виконуються га/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць-11: в т о м у  числі на яких і с н у є  підвищений ризик виникнення 

травм - 8:______________________________________________________________________________________
(кількість робочих міснь, в тому числі тих на яких існуї нілвиїнснии ризик виникнення травм.

Офісне приміщення (договір оренди №  01121812 від 01.12.2018 р. з фізичною особо і о 

Хоменко В.В.) за адресою: 51400. Дніпропетровська обл.. місто Павлоград, вулиця 

Стапікова. будинок 12-А. квартира 6
будівель і спорул(примііпень),внробинчнх об’скіів(исхівлільнипь,струкіурннх підрозділів)

Інші відомості:

Директор - Хоменко В.В. в ДГ1 ДНКК «Моноліт» пройшов навчання на знання 

'Законів України «П ро о х о р о н у  праці». «Про загально обов'язкове державне соціалснс 

страхування». «Про об'єкти гіідвищснної небезпеки» (протоко.! №  79Х від 26 липня 2019 

р.): «Правила безпечної експлуатації електроустановок спожівачів ППАОП 40.1-1.21-98». 

«Правила експлуатації електрозахисних засобів ІII ІД 011 40,1 -1.07-0 j », «J Іравила 

улаштування електроустановок». «Правила пожеж ної безпеки» (пр о т око/ .V "(>" в'ю 21 

липня 2019 р.): «Правила пожежної безпеки» для працівників, занятих на роботах з 

11 і дві її і ієною пожежною небезпекою (витяг з протоколу Ns 762 від 2-І липня 2019 р.).

Начальник виробництва Дудін О./І. в Д ії ДГІКК «Моноліт» пройшов навчання.на

знання Законів України «Про охорону праці». «Про загально обов'язкове державне 

соціалснс страхування». «Про об'єкти підвищенної небезпеки» (протокол N  79Н від 26 

липня 2019 р.): «11 равила безпечної експлуатації електроустановок спожівачів 1 ЦІЛОЇ І 

40.1-1.21-98». «І Іравила експлуатації електрозахисних засобів ППАОГІ 40.1-1.07-01». 

«Правила улаштування електроустановок». «Правила пожежної безпеки» (протокол Nu 

767 від 21 липня 2019 р .): «Правила пожежної безпеки»длм працівників, занятих на 

роботах з підвищеною пожежною небезпекою (витяг з протоколу ,\Ь "62 від 24 липня 2019

Ы -

Брига<)ир Колесников .1.1. в /[І І ДНКК «Моноліт» пройшов навчання на знання 

Законів України «Про охорону, праці». «Про загально обов 'язкове державне соціалене 

страхування». « 1 Іро об'єкти підвищенної небезпеки» (протокол N  "9Н від 26 липня 2019 

р.): «Правила безпечної експлуатації електроустановок еножжачів ІIIІА О ІІ 40,1 -1.21 -98». 

«Правила експлуатації електрозахисних засобів Н П А О І1 40 J-1.07-01, «Правила 

уjіаштування електроустановок». «Правила пожежної безпеки» (протокол №  767 від 21 

липня 2019 р.): «Правила пожежної 6езпеки»для працівників, занятих на роботах з 

підвищеною пожежною небезпекою (витяг з протоколу №  762 від 24 липня 2019 р.).



Наказом №  26/07 - OU від 26 липня 2019 p.. створена постійно діюча комісія з

перевірки знань з питань охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з 

охорони праці працівників товариства, атестована з питань охорони праці та відповідних 

НГ1АОІІ. Члени комісії є директор Хоменко В.В., начальник вироби и і ітва Дудін О .Л .. 

майстер Візніченко J1.JI.

Відповідальною особою __з а __функції охорони__праці призначено начальник

виробництва Дудін O.A.. (наказ №  26/07-1 - ОН  від 26 літ ня 2019 p.). який пройшов 

навчання па знання Законів України «Про охорону праці» в Д і ї ДНКК «Моноліт» 

(протокол №  798 від 26 липня 2019 p.).

Відповідальною особою  за безпечне виконання__робіт__призначено___Бригадир

Колесников__A.A. (наказ №  26/07-2 OU від 26 липня 2019 p.), який пройшов перевірку

знань в Д11 ДНКК «М оноліт» з питань охорони праці з курсу «Правила безпечної 

експлуатації електроустановок спожівачів 1 11 ІА О ІІ 40,1 -1.21 -98». «J Іравила експлуатації 

електрозахпсіїих засобів ІІІІАОП 40.1-1.07-01». «Правила улаштування 

електроустановок». «Правила пожежної безпеки» (протокол №  767 від 21 липня 2019 p.).

Відповідальною__особою  за електрогосподарство.__ та експлуатацію газового

обладнання призначено майстер Колесников А.А. (наказ №  26/07-3 - ОН від 26 липня 2019 

p.). який пройшов перевірку знань з питань охорони праці з курсу «Правил іюжежіюї 

безпеки в Україні» IV групи з електробезпеки (витяг з протоколу 62 від 24 липня 2019 

ILL

Також на підприємстві переглянуті та затвердженні:

1. Наказом №  26/07-4 O ll від 26 липня 2019 р . наступні положення:

Положення про службу охорони праці 

Положення про комісію з ііитань охорони праці 

Положення про проведеї пі я н а в чаї і н я та 11 ере в і ро к 

Положення про розслідування нещасних випадків па виробництві 

Положення про систему управління охороною праці 

1 Ірограма вступного інструктажу з питань о хорони праці 

Програма первинного інструктажу з пи тань охорони праці

1 Іоложення___ про забезпечення працівників спецодягом та засобами

і і іди в і д у ал ь но го зах и сту

Положення про порядок видачі та застосування нарядів-донусків на виконання 

робіт підвищеної небезпеки

Положення про медичний огляд працівників підприємства

2. Перелік робіт підвищеної небезпеки (наказ ЛЬ 26 '(Г-5 O ff від 26 липня 2019p.j

З • Перелік інструк цій з охороні і праці (наказ №  26/0 6 ОН від 26 липня 2019 р .) 

«Іпс;гр\-кійя 5 охорони при виконання робіт на висоті»;

«Інструкція з охорони праці при робо ті з ручними інструментами та приладдям»:

«Інструкція для працівників підприємства про надання_першої медичної

допомоги постражлалим гщи 11 с і jia.cn их випадках»;

«Інструкція з охорони праці__під час виконання електромонтажних робіт»:

«Інструкція__з охорони праці для електромон тажника»;

«Інс тру кція з охорони праці для електромонтера».

4. Перелік журналів . які ведуться на підприємстві:

«Журнал реєстрації вступного і нструктажу з пита нь охорон и праї у » ;

«Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці па робочому місці»;



«Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці»;

«Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці па підприємстві»: 

«Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки»; 

«Журнал перевірки знань ПБЕЕС. 1ТГЕЕС. ГІБ»;

«Журнал обліку електроінструменту»;

«Журнал обліку захісних засобів»;

«Ж урнал обліку, огляду і результатів випробувань драбин»;

«Журнал реєстрації протоколів випробування засобі в захисту і інструменту з 

ізолювальними ручками, переносних світил ьі їй кі в»;

«Ж урнал випробувань діелектричних матеріалів».

На підприємстві розроблені та__впроваджуються «Комплексні заходи щодо

досягнення встано влених норм безпеки__гігієни праці та виробничого середовища,

підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 

травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020р.»

Працівники підприємства . які в и к о н у ю т ь  заявлені роботи підвищеної небезпеки:

Слюсарі-ремонтники: Візнічеико Л.Л.. Карпенко М .Ю ., Глуиікоа Д.С., Повоженов ( '.В.. 

Плескачов Р.В.. Сириця І.В., Літовченко С'./І. пройшли навчання за фахом на курсах ДІІ 

ДНКК «Моноліт» (протоколи №762 від 24 липня 2019 p., №798 від 26 липня 2019 p.).

Електромонтери: Колесиіков A.A., Павленко Ю.В., Павленко Д.В., Овсяников II.В., Кир'ян 

A.B. пройшли навчання за фахом на курсах Д ії ДНКК «Монолі т» (протоколи N9762 від 24 

липня 2019 p., №798 від 26 липня 2019 p.).

Електрогазозварник Сярки P.P. пройшов навчання за фахом на курсах ДІ 1 ДНКК 

«Моноліт» (протоколи №762 від 24 липня 2019 p.. № "98 від 26 липня 2019 p.).

Працівники підприємства пройшли щорічне навчання та перевірку знань ностійно-діючою 

комісією підприємства на знання законодавчих актів з охорони праці. «І Іравил охорони 

праці під час виконання робіт на висоті» (Н1ІАОІ1 0.00-1.15-07). «І І равил охорони праці 

під час роботи з інструментом та прис троями « (_! II ІДОЛ 0.00-1.71-13) надання jjepinoJ 

медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку, пожежної безпеки (протокол від 

01.07.2020р. №  1).

Працівники підприємства ТОВ «ГІРОМХИМ М РИ ГА  Ж», в тому числі які в и к о н у ю т ь

роботи підвищеної небезпеки проходять медичний огляд.при прийомі па роботу та

пер іодичний__медичний огляд згідно з «Порядком проведення...меди.'! них оглядів

працівників певних категор ій», затвердженого наказом MQ3 України від 21,05.2007р. ,4“ 

246.

11 раці він ік 11 пілгір і іємства__ проґпи ли__ періодичний медогляд__ та исихофізіолої і ч ну

експертизу в КЗ Міська клінічна лікарня №  6.
наявністю служби охорони прані, інструкцій про проведення навчання та інструктаж) ч питань охорони прані

Для виконання роб і т підвищеної небезпеки , що декласується . підпрікмс і во мас такс 

обладнання, інстру менти . устаткування .засоби індивідуального іа колективного захисту 

електрозахисні засоби, електроі зольовані інструменти (гумові діелектричні рукавиці.

діелектричні боти т а  калоші, ізолювальна штанга__ І ПО-10, тран сформ атор

зварювальний ТД., забезпечені спецодягом, спецвзуттям, т а  засобами індивідуального 

захисту у повному обсязі. Пояси запобілені (пройшли випробування пояс лямочний 2 І /. У- 2 

иип. Акт перевірки №  1 від 10.04.2020р.,). каски, драбини, діє.ісктричпі рукавиці, калоші. 

килими, т рансформ атор зварювальний, окуляри захисні і: світлофільтрам марки «В». «Г»



використовують за призначенням, зберігають у технічному стані до вимог законодавства 

та нормативних документів з експлуатації виробників.

Усе обладнання використовується за призначенням, зберігаються у технічно-справному 

стані, з проведенням технічного обслуговування . ремонту, експлуатаційних випробувань.

В наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та__настанови з

експлуатації) на всі пристрої та інструменти, які використовуються при виконанні робіт 

підвищеної небезпеки.
ексилуатані йної документації.

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здо ров 'я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці І II IA Ü IІ 0.00-7-1 7-1 8. 

працівники підприємства забезпечуються спецодягом. снецвз\ ї ї ям та засобами 

індивідуального захисту: пояси запобіжні.діслсктричні пер11атки. . ресг[іратори. каска 

захисна, окуляри захисні, костюм х/б. костюм утеплений, взимку додатково куртка 

утеплена, боти шкіряні, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, підшоломник., які були 

придбані на про тязі 2019-2020рр. На підприємстві своєчасно ведуться картки та «Журна.11 
видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту».

засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечено необхідною нормативно-правовою базою для виконання 

зазначених робіт:_______________________________________________________________________________

- Закон України « І Іро охорону праці»._________________________________________________

- НІ ІАОІІ 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».____________________

- НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці».___

- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці».________________________

- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».______

- НІ ІАОІІ 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».______________

- НП АОП 40.1-1.21-98___«Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів». ___________________________________________________________

- «Правила технічної експлуатації електроустановок спожіівачів».____________________

- НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та прис троями».

- Ш 1АО П 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання__робіт на

висоті»._________________________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавііем 

нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві.______________________

- НПАОП__0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями

охорони праці працівників» ____________________________________________

- I I ! ІАОГ1 0.00-7-17-18 «М інімальни__вимоги__безпеки__і охорони здоров'я при

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці"___

- «Порядок видачі дозволів на виконання роб іт підвищеної небезпеки та на

експлуатацію___(застосування ) машин, механізмів, у статкування підвищеної

небезпеки», постанова КМУ від 26.10.2011р. №  І 107.________________________________

І Іри виконанні робіт підвищеної небезпеки , що декларується, в наявності і : едек і розахисні 

засоби, електроізольовані інструменти (гумові діелектричні рукавиці, діелектричні боти та 

калоші, ізолювальна штанга, трансформатор струму . вимірювач опору заземлення. 

пристрій електровимірювальний багатофункціональний (вольтамнерфазомстр), мегамстр. 

кліщі струмовимірювальні. ізолювальні інструменти тощо), рун і і слюсарні’ і 11 струм єни і,

вимірювальні інструменти__(шаблони.__мікрометри.__ штаціенциркулі тощо): .ручні

електроінструменти та інші__пристосування: пояса запобіжні 21ІЛ-К. 11JJІ, 1ПЛ

К2,; дробина універсальна мс талева «1 Ірак піка 3x12» 7.89 м.. ліси-иідмоеткп будівельні 

JI1 ICI І,, ручні електроінструменти та інші пристосування; ручні слюсарні інструменти.



На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям та видам робіт з

перевірки знань з питань охорони__праці.__Підприємство забезпечено необхідною

навчально-методичною літературою га наглядними__посібниками, що регулярно

оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань... На підприємстві є в

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці «Ж Р » 20 ;ж >  р. №  ¥ О С , £ 2  Л І

Примітка: І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду па обробку персональних

даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та па експлуатацію (застосування) машин.механізмів, 

устаткування 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**

іматнвно-правової та матеріально-технічної ба ні матеріал ьно-метолнчної о іаПеїнсчснн»)

В. 15. Хоменко 

(ініціали та прізвище)


