
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

"ПРОММОНТАЖ КР"; 50025, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ 
ПРОРІЗНА, будинок 87В; код згідно з ЄДРПОУ 42217319; Гаценко Ігор Анатолійович; 
+ 3 8 0 9 8 4 6 0 4 1 4 1 ___________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
i.gazenko@ukr.net____________

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;

На власних та орендованих площах, а також на об’єктах замовників (на об’єктах ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ "ПГЗК”, ПАТ "ПІВДГЗК”, ПАТ "ІнГЗК", ПАТ 
"ЦГЗК" та на інших) на території Дніпропетровської області та на об’єктах замовників 
згідно договорів підряду________ ___________ ______ ___________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/аоо експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутня_________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці відсутня________
(дата проведення аудиту)

Я, Гаценко Ігор Анатолійович_____________________________________________
(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. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд._____________________________________________

..;„і«~ггчггивШіХ послуг 1 Центр надання а д ^ м с і р м ю п »
м. Дніпра

2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.________
(найменування виду робіт

mailto:i.gazenko@ukr.net


3. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)._________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

4. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою._____________________________________________________

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

5. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.______________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

6. Роботи верхолазні._____________________________________________________________________

7. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти.

8. Зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, 
вибухонебезпечним та інертним газом.___________________________________________________

9. Зварювальні роботи.__________________________________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць -  8 ОД., у ТОМУ числі тих,_______________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  6 од._______________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості головний інженер Гаманчук Владислав Юрійович -  відповідальний за

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

виконання вимог промислової безпеки та охорони праці (відповідальний з охорони 

праці), також виконує функції служби охорони праці (наказ № 10 від 08.08.2018р.), 

майстер Кришко Павло Анатолійович -  відповідальний за виконання зазначених робіт 

підвищеної небезпеки (наказ №15 від 15.08.2018р.); директор Гаценко Ігор Анатолійович

(відповідальний за організацію роботи з охорони праці)._________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Голова та члени комісії, серед яких є також відповідальний за виконання зазначених 

робіт підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з наступних НПАОП:

-  головний інженер Гаманчук В.Ю. пройшов перевірку знань комісією Головного 

управління Держпрані у Дніпропетровській області із Законодавчих актів з охорони 

праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим,

електробезпеки, пожежної безпеки, навчання в ПП «КРЮЛ» (протокол № 352 від 

11.08.2017р.);



-  майстер Кришко П.А. пройшов перевірку знань комісією Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області із Законодавчих актів з охорони праці, гігієни 

праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, 

навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 138 від 04.02.2018р.);

-  майстер Кришко П.А. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час виконання 

робіт на висоті», навчання в ПЗ «ЦПОН» (протокол № 131 від 09.02.2018р.);

-  головний інженер Гаманчук В.Ю. (V гр. до і вище 1000В) пройшов перевірку знань 

комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів», навчання в ПП «КРІОЛ» 

(протокол № 351 від 11.08.2017р.);

-  майстер Кришко П.А. (III гр. до 1000В) пройшов перевірку знань комісією Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», навчання в ПЗ «ЦПОН» (протокол від 09.02.2018р.);

-  майстер Кришко П.А. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки та безпечної експлуатації 

посудин, що працюють під тиском», навчання в ПЗ «ЦПОН» (протокол № 540/1 від 

25.07.2016р.);

-  майстер Кришко П.А. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області з ряду Правил з охорони праці, що регулюють 

безпечне виконання робіт кранами, як особа, відповідальна за технічний стан та 

експлуатацію вантажопідіймальних кранів, навчання в ПЗ «ЦПОН» (протокол № 146 

від 09.02.2018р.)

та інші.

Робітники вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань в з питань охорони 
праці.

На підприємстві створена та функціонує служба охорони праці, функції якої виконує 
головний інженер Гаманчук В.Ю. (наказ № 10 від 08.08.2018р.).

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
наказом №11 від 10.08.2018р в ТОВ ” ПРОММОНТАЖ KP "створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці у складі: голови комісії-директора Гаценко I.A. та членів 
комісії: головного інженера Гаманчука В.Ю. та майстра Кришко П.А.



В наявності інструкції з охорони праці (затверджені та введені в дію наказом №14 від 
14.08.2018р.).
Інструкції розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці»._____________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці»; «Перелік питань 
первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників ТОВ «ПРОММОНТАЖ  
KP»; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»; Положення про службу охорони праці; Положення про порядок видачі, 
затвердження та виконання нарядів на виконання робіт; Положення про систему 
управління охороною праці, Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту; 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці (затверджені та введені в дію 
наказом №13 від 14.08.2018р.), журнали та інша документація з охорони праці.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників 

ТОВ «ПРОММОНТАЖ KP»;

- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажу на 

робочих місцях;

допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну 

кваліфікацію;

призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки.

Для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ТОВ «ПРОММОНТАЖ KP» 
забезпечено необхідним устаткуванням, машинами та механізмами, що знаходяться у 
задовільному стані.
У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту» 
працівники ТОВ «ПРОММОНТАЖ KP», які мають бути задіяні на виконанні роботи з 
підвищеною небезпекою, забезпечені: костюмом зварника брезентовим, щитками 
зварника, окулярами захисними, касками захисними, рукавицями захисними, 
спецодягом, спецвзуттям, запобіжними поясами та іншим. Засоби індивідуального захисту 
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту,
затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.__________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт, в наявності матеріально-технічна база та навчально-методичне 
забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти України, накази директора ТОВ 
«ПРОММОНТАЖ KP», журнали, положення, інструкції з охорони праці, програма 
вступного інструктажу з питань охорони праці та перелік питань та Перелік питань 
первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників ТОВ «ПРОММОНТАЖ  
KP» та інше), які відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом 
№12 від 13.08.2018р. головного інженера Гаманчука В.Ю. призначено відповідальним за 
актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну 
документацію з охорони праці.



В TOB «ПРОММОНТАЖ KP» є куточок з охорони праці, оснащений основною
документацією з охорони праці

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

І.А. Гаценко
(ініціали та прізвище)

Деюіарація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 № < У̂, /У?

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.".


