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Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОМТЕХНІКА»__________________________________________________________________ __
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50006. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ландау, будинок 21 Б. 21887496,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові

Директор -ФАЛЬКО АРТУР ПЕТРОВИЧ; Телефон: +380975349068_________ _________
керівника, 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;

НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ЗГІДНО ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ_________________
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 договір не укладався_______
(найменування страхової компанії,строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_________
(дата проведення аудиту)
Я. ФАЛЬКО АРТУР ПЕТРОВИЧ______________________________________________________
(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: а са м е___________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби._________________________________________________________
та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,

Бульдозер LIBHERR РК751('Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або
іншого технологічного транспорту
серія і номер свідоцтва ЕС 003966 від 07 квітня 2016 року,
видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській області - власник фізична особа Чорногуль В.В.), рік
випуску 1985р.. ідент. № 31135103. державний номер 45013 АЕ.Виробник - Германія. Договір
позички № 06-5 від 05.01.2018 року з ТОВ «ПРОМТЕХНІКА».
Бульдозер CATERPILLAR 345ВЬ(Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного
засобу або іншого технологічного транспорту
серія і номер свідоцтва ЕС 001793 від 23 грудня
2016 року, видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській області - власник фізична особа Фалько
А.ПЛ. рік випуску 1999р.. ідент. № 7ZR02797. державний номер 42642 АЕ.Виробник - Германія.
Договір позички № 05-5 від 05.01.2018 року з ТОВ «ПРОМТЕХНІКА»._______________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

Бульдозер CATERPILLAR 345ВЕ('Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного
засобу або іншого технологічного транспорту
серія і номер свідоцтва ЕС 048627 від 27 квітня
2015 року, видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській області - власник фізична особа Фалько
Л.В.~). рік випуску 1986р.. ідент. № 73W06935. державний номер 42494 АЕ.Виробник - Германія.
Договір позички № 04-5 від 05.01.2018 року з ТОВ «ПРОМТЕХНІКА»._______________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 6. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - З
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

1 адміністративна будівля, офісні та побутові приміщення___________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші ВІДОМОСТІ на підприємстві ТОВ «ПРОМТЕХНІКА» створена служба охорони праці. Наказом №1 ОТ
від 28.11.2018 р. функції служби охорони праці директор поклав на себе.
Наказом №4 ОТ від 28.11.2018 р. відповідальною особою за збереження в техніч-но-справному стані
електроінструменту майстер Проданюк Л.П.: Наказом №6 ОТ від 28.11.2018 р. відповідальною особою
за електрогосподарство призначено майстер Проданюк Л.П.: Наказом №8 ОТ від 28.11.2018 р.
відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми, призначено механіка Кисіль В.І.

Директор Фалько А.П., майстер Проданюк Л.П...механік Кисіль В.І., пройшли навчання та
перевірку знань в комісії Головного управління Держ-праці у Дніпропетровській області згідно
законодавчих актів з охорони праці, гігі-єни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпе-ки в TQB «НКЦ «Моноліт».
Протокол №9/96 від 26.09.2018 р.
Директор Фалько А.П.. майстер Проданюк Л.П..,механік Кисіль В.І. пройшли навчання та перевірку
знань в комісії Головного управління Держ-праці у Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС,
ПБЕЕС, ППБУ, V група з електробезпеки до і вище 1000 В. в TQB «НКЦ «Моноліт». Протокол
№11701 від 26.09.2018 р. Наступне проведення перевірки - 29.09.19 р.
Директор Фалько А.П.. майстер Проданюк Л.П..,механік Кисіль В.І. пройшли навчання та перевірку
знань в комісії Головного управління Держ-праці у Дніпропетровській області в ТОВ «НКЦ
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області згід-но НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопі
діймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол №3/142 від
26.09.2018 p.- Документація системи управління охороною праці:
Тракторист -машиніст Поляков О.В. - видане Держсільгоспінспекція за професією тракторист машиніст - посвідчення серія AT №025381; від 07.10.2015р.
Тракторист -машиніст Фокша О.В. - видане Держсільгоспінспекція за професією тракторист машиніст - посвідчення серія ЕВ №038644; від 04.03.2014р.
Тракторист -машиніст Тримурич С.І. - видане Криворізьким підрозділом ДТН за професією
тракторист - машиніст —посвідчення серія АБ №9168096; від 12.10.2007р.
Наказ №1 ОТ від 28.11.2018 р. про перегляд служби охорони праці та приз-начення особи.
відповідальної за охорону праці.
______ Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від
28.11.2018 р.).
______ Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та за-твердження №3
ОТ від 28.11.2018 p.).
______ Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 28.11.2018 p.).
г______Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про перег-ляд та
затвердження №3 ОТ від 28.11.2018 p.).
______ Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та
затвердження №3 ОТ від 28.11.2018 p.).
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перег-ляд та
затвердження №3 ОТ від 28.11.2018 p.).
Наказ №7 ОТ від 28.11.2018 р. про перегляд комісії з перевірки знань з питань охорони
праці.
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від
28.11.2018 р.У
Інструкція з ОП на території ТОВ «ПРОМТЕХНІКА».
z______ Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
І______Журнал протоколів перевірки знань.
Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «ПРОМТЕХНІКА» спецодягом.
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ про перегляд та затвердження №3
ОТ від 28.11.2018 p.).
Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ про перег-ляд та
затвердження №3 ОТ від 28.11.2018 p.).
Наказ №5 ОТ від 28.11.2018 р. про проходження обов‘язкового медичного огляду при
прийомі на роботу та періодично.
г______Медичні довідки із Криворізька міська лікарня).
Бульдозер LIBHERR PR751(Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або
іншого технологічного транспорту
серія і номер свідоцтва EC 003966 від 07 квітня 2016 року,
видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській області - власник фізична особа Чорногуль В.В.), рік
випуску 1985р.. ідент. № 31 135103. державний номер 45013 АЕ.Виробник - Германія. Договір
позички № 06-5 від 05.01.2018 року з ТОВ «ПРОМТЕХНІКА».
Бульдозер CATERPILLAR 345ВЕ(Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного
засобу або іншого технологічного транспорту
серія і номер свідоцтва EC 001793 від 23 грудня
2016 року, видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській області - власник фізична особа Фалько

А.П.). рік випуску 1999р.. ідент. № 7ZR02797. державний номер 42642 АЕ.Виробник - Германія.
Договір позички № 05-5 від 05.01.2018 року з ТОВ «ПРОМТЕХНІКА».
Бульдозер CATERPILLAR 345ВЬ(Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного
засобу або іншого технологічного транспорту
серія і номер свідоцтва ЕС 048627 від 27 квітня
2015 року, видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській області - власник фізична особа Фалько
Л.В.). рік випуску 1986р.. ідент. № 73W06935. державний номер 42494 АЕ.Виробник - Германія.
Договір позички № 04-5 від 05.01.2018 року з ТОВ «ПРОМТЕХНІКА».
ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ4.1. Закон України «Про охорону праці».
4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки».
4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26
жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р.
№48).
4.4.Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок спо-живачів.
4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
4.8. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
4.9. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском.
4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спе-ціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захис-ту.
4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони пра-ці.
4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нор-мативних актів, що
діють на підприємстві.
4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавця-ми охорони праці
працівників.
Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт.
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці. _ Підприємство
має куточок з охорони праці, обладнаний нагладовими посібниками.
плакатами, інструкціями з
охорони ішаці тощо, розроблені програми навчання.________ ___________________________
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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."’.

