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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ФОНД РОЗВИТКУ РЕГІОНУ»________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51931 м.Кам'янське, Дніпропетровської обл.. пр-т Тараса ШевченкаЛ4 код СДРПОУ 25521409

місцезнаходження, код згідно з СДРПОУ, 
директор Найда Сергій Васильович, телефон +380676329250, e-mail: prifor@ua.fm__________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телеф ону, 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 об'єктах замовників згідно договорів_____________________________

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 відсутній___________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я. НАЙДА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ__________________________________________________
(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:

- Зберегання балонів із стисненим , вибухонебезпечним газом (кисень.пропан) (п.18 Додатку 6 
Порядку... )_______________________________________________________________________________ ;

(найменування виду робіт
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра ( п.6 Додатку 6 Порядку ...)________________;
-Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій чи під водою ( п.9 Додатку 6 Порядку ...)________________________________________ ;
- Зварювальні роботи ( п.19 Додатку 6 Порядку ...)____________________________________________ ,

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.
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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- 8 (вісім) . у тому числі 4 (чотири) тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм_________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
______ Будівель, споруд (приміщень) та виробничих об’єктів -  на об’єктах замовника_____________

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

Інщі відомості Керівник та члени комісії пройщли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці :___________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
1) Директор Найда Сергій Васильович пройшов навчання з питань охорони праці в навчальньому 
центріДП_________________________________________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
«Придніпровський ЕТЦ», посв. № 88/11-18 від 23.квітня 2018 р________________________________

2) Заст.директора Ніколюк Роман Юрійович пройшов навчання з питань охорони праці в 

навчальному центрі ДП «Придніпровський ЕТЦ», посв. № 36/11-18 від 23 квітня 2018 р.

3) Інженер по ОП й ТБ Міщенко Ірина Валеріївна пройшла навчання з питань охорони праці в

навчальньому центрі ДП «Придніпровський ЕТЦ». посв. №89/11-18 від 23.квітня 2018 р___________

Перевірка знань проводиться в составі комісії: Директор Найда Сергій Васильович, заступника
директора Ніколюк Романа Юрійовича та інженера з ОПйТБ Міщенко Іринни Валеріївни_______

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Наказом № 01 від 02.01.2019 р переглянуто служба з охорони праці, та покладено обов’язки інженера 
з охорони праці на Міщенко Ірину Валеріївну________________________________________________ ,

Наказом № 02 від 02.01.2019 р переглянуто комісію з перевірки знань працівників з питань охорони 
праці, у складі : Голова комісії -  директор Найда Сергій Васильович, члени комісії -заст.директора 
. інженер по ОП й ТБ Міщенко Ірина Валеріївна

Розроблені та затверджені посадові інструкції . Наказом № 03 від 02.01.2019 р призначена 
відповідальна особа Ніколюк Романа Юрійович за безпечне виконання будівельних та монтажних 
робіт та виконання робіт на висоті

Наказом № 04 від 02.01.2019 р призначена відповідальна особа за безпечне виконання 
зварювальних робіт (Ніколюк Р.Ю.)

Наказом № 05-ОП від 02.01.201Q р призначена відповідальна особа за електрогосподар-ство 
(Ніколюк Р.Ю.-4Я група допуску з електробезпеки до 1000В. посвідчення №299 від 26.04.2018р)

Працівникам Даніку С.В., Самарецу А.К. Баранику К.Н..Решетняку В.С проведено навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці

Працівникам Даніку С.В., Самарецу А.К. Баранику К.Н..Решетняку В.С проводяться вступ-ний та 
інструктажі на робочому місці з питань охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації.



Працівники запезпечені засобами індивідуального захисту .спецодягом та спецвзуттям
засобів індивідуального захисту,

Поставляє балони з газом ПП Євротехгаз . договір № 254/34 від 19.03.2019р. .дозвіл № 126.12.12 від 
24.02.2012р . №573.12.30 від 16.03.2012 .№081.12.12
Земляні роботи будуть виконуватись механізмами ЄО-3323. ЄО-2621. Т-156Б

На підприємстві обладнано кабінет з охорони праці оснащений оргтехнікою, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства .та державними межгалузевими та 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
галузевими нормативними актами з охорони праці. методичною й довідковою літературою, 
навчальними програмами.необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з 
питань трудового законодавства та охорони праці.
На підприємстві організовано й проводиться первинний медичний огляд працівників . Медогляд 
проходять в сучасній поліклініці сімейної медицини. На підставі результатів медогляду 
оформлюються і зберігаються карти працівників які подлягають поперед-ньому (періодичному) 
медичному огляду».
При прийомі працівників на роботу в ТОВ «Прифор» проводиться під розписку ознайомлення про 
умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні 
права .пільги й компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів . Структура 
підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб.шо наведені в 
посадових інструкціях , та розпорядчих документах що забезпечують додержання вимог 
законодавчих нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної небезпеки. 
Товариство забезпечено нормативно правовими актами з питань охорони праці, в тому числі 
необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт обладнаний кабінет для проведення 
вступного інструктажу та навчання з питання охорони праці з плакатами та наглядними посібниками 
. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадами та 
професіями .Матеріально технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки. Бібліотечний фонд . фонд нормативних документів, в тому числі 
нормативно-правових актів з охорони праці .стандартів (ГОСТ . ДСТУ тощо ) .  будівельних норм і 
правіл (СНІП .ДЕН тощо ) та технічної документації підприємства складає понад 20 видань у 
паперовому ( друкованому ) вигляді та на електронних носіях. Фонд систематично поповнюється 
новими виданнями .зберігається та актуалізується.

В наявності правила з охорони праці, відповідно до діючого реєстру НПАОП . а саме :

ЗАКОН УКРАЇНИ №229-ІУ від 21.11.2002р «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ №1107 від 26.10.2011р «ПОРЯДОК ВИДАЧІ 
ДОЗВОЛІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКИ ТА НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
(ЗАСТОСУВАННЯ ) МАШИН .МЕХАНІЗМІВ. УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ »

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом , 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

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



НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу з охорони праці

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Паказ МОЗ № 246 від 21.05.2007р Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій

Наказ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ від 

16.05.201 Зр №273 Правила технічної експлуатації електроустановок

Матеріально технічна б; 

безпеки під час вико

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 

^еної небезпеки які декларуються .

(ініціали та прізвище)

07 травня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 / ^ .  №

Примітки: 1. Ф ізична особа  - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особам и, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.".


