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ДЕКЛАРАЦІЯ ===-~4 -Ш і™ д ="^ -— ^  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця п р и в а т н е  а к ц іо н е р н е  
ТОВАРИСТВО «НРОМАРМАТУРА» 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49005, Дніпропетровська обл, м.Дніпро. вул. Сімферопольська,!7._____ СДРПОУ
21871578______ Генеральний директор Межебовський Ігор Валерійович_______

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

тел. +38(0562)356601 e-mail: iv@promarmatura.ua_______________________________
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;

49005, м.Дніпро, вул. Сімферопольська,!?, Дніпропетровська обл._________________

52012, с. Партизанське, вул. Заводська, 14а, Дніпровський район, Дніпропетровська 
о б л а с т ь . ______________________________________________________________________

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 дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не
проводився_________________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

______ Я, Межебовський Ігор Валерійович
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки;

1. Роботи, що виконуються на висоті 1,3 метра._________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної

mailto:iv@promarmatura.ua


2. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (пропан), (кисень).____________
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

3. Зварювальні роботи.____________________________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих 

Кількість робочих місць 15, V тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 11. Будівель і споруд (приміщень); Офіс знаходиться м.Днінро, 
вул. Сімферопольська,!7, Дніпропетровська обл. Складські -  с. Партизанське, вул.
Заводська, 14а, Дніпровський район, Дніпропетровська область_____________
місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень),

виробничих об’єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Генеральний директор Межебовський Ігор Валерійович,

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

ПРОЙ Ш О В навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань з питань охорони праці 
комісією Головного управління Держираці у Дніпропетровській області 

(протокол № 94 від 20.06.2016р.)
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №50 від18.06.2019р. призначено головного інженера Самарського 
Олександра Миколайовича відповідальним за проведення зварювальних та вогневих 
робіт, за пожежну безпеку робочих місць.
Самарський Олександр Миколайович головний інженер пройшов навчання в ТОВ 

«УК Спектр» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки, виконання робіт на висоті, обладнання, що працює під тиском (витяг з 
протоколу №11 2.02.2017р);
ПБЕЕС, ПТЕСС, ППУ, V група з електробезпеки до і вище 1000 В (витяг з протоколу 
№115 від 12.06.2018р .)
НПАОП 0,00-1.80-18 Правила з охорони нраці під час експлуатації вантажопідіймаль
них кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу 
№ 1336 від 19.11.2018р.)
НПАОП 0,00-1.81-18 Правила з охорони праці під час експлуатації обладиання,що 
працює під тиском (витяг з протоколу №058 від18.03.2019р.)
НПАОП 0,00-1.15-07 Правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(витяг з протоколу № 78 25.04.2019р.)

Наказом №44 від 10.06.2019р відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті 
призначено головного енергетика Кулябкіна Василя Миколайовича, який пройшов 
навчання в ТОВ «УК Спектр»;
НПАОП 0,00-1.15-07 Правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(витяг з ПРОТОКОЛУ № 78 25.04.2019р.)
Наказом №47 від 13.06.2019 р. відповідальних осіб над здійсненням нагляду за 
технічним станом та експлуатацією устаткування працюючого під тиском - 
Завалипіча Миколу Анатолійовича, Мегегу Свгена Васильовича та ремонтну групу в 
складі; Михлика Віктора Андрійовича, Мацкевича Віталія Валерійовича, Зубенка 
Андрія Григоровича, Михайлюту Володимира Миколайовича.
Завалипіч Микола Анатолійович - начальник випробовувальної лабораторії, 
пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони нраці комісією Головного



управління Держпраці у Дніпропетровській області в ТОВ «УК Спектр» (витяг з 
протоколу № 232 від 5.11.2018 р.)
НПАОП 0,00-1.81-18 Правила з охорони праці під час експлуатації обладнання,що 
працює під тиском (витяг з протоколу №224 від20.10.2018р.)
НПАОП 0,00-1.80-18 Правила з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймаль
них кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу 
№ 220 від 18.10.2018р.)
ПБЕЕС, ПТЕСС, ППУ, ІУгрупа з електробезпеки 1000 В (витяг з протоколу №257 від 
14.12.2018р .)
НПАОП 0,00-1.71-13 Правила з охорони праці при роботах інструментом та 
пристосуванням (витяг з протоколу № 106 від 2.06.2017р.)
Мегега Євген Васильович -  заступник начальника дільниці випробовувань та 
консервації, пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області в ТОВ «УК Спектр» 
НПАОП 0,00-1.81-18 Правила з охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском (витяг з протоколу №002 від 9.01.2019р.)
Михлик Віктор Андрійович- заступник начальника випробовувальної лабораторії, 
пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області в ТОВ «УК Спектр»
НПАОП 0,00-1.81-18 Правила з охорони праці під час експлуатації обладнання,що 
працює під тиском (витяг з протоколу № 155 від 9.08.2017р.)
НБЕЕС, ПТЕСС, ППУ, ПІ група з електробезпеки 1000 В (витяг з протоколу №184 від 
4.09.2018р.)
НПАОП 0,00-1.80-18 Правила з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймаль
них кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу 
№ 220 від 18.10.2018р.)
НПАОП 0,00-1.71-13 Правила з охорони ираці при роботах інструментом та 
пристосуванням (витяг з протоколу № 106 від 2.06.2017р.)
Мацкевич Віталій Валерійович -  слюсар механосбірних робіт, пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного унравління Держпраці у 
Дніпропетровській області в ТОВ «УК Спектр»
НПАОП 0,00-1.81-18 Правила з охорони праці під час експлуатації обладнання,що 
працює під тиском (витяг з протоколу № 177 від 12.09.2017р.)
Зубенко Андрій Г р и г о р о в и ч  -  випробовувач па герметичність пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області в ТОВ «УК Спектр»
НПАОП 0,00-1.81-18 Правила з охорони праці під час експлуатації обладнання,що 
працює під тиском (витяг з протоколу № 003 від 9.01.2019р.)
Михайлюта Володимир Миколайович -  механік пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці комісією Головиого управління Держпраці у 
Дніпропетровській області в ТОВ «УК Спектр»
НПАОП 0,00-1.81-18 Правила з охорони праці під час експлуатації обладнання,що 
працює під тиском (витяг з протоколу № 234 від 23.11.2017р.)
НПАОП0,00-1.80-18 Правила з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймаль

них кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу 
№ 220 від 23.01.2018р.)

Наказом № 40 від 9 вересня 2003 року створена служба з охорони праці. Функції 
служби з охорони праці покладені на інженера з охорони ираці Бєляева Сергія 
Михайловича, який пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань з 
питань охорони праці комісією Головного унравління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 72 від 13.04.2017 р.) та інженера з 
охорони ираці Шматченка Сергія Володимировича, який пройшов навчання в ТОВ



«УК Спектр» та перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного 
управління Держнраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 11 від
2.02.2017 р.)

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

На підприємстві наказом № 23 від 31.01.2019 р. створено комісію з питань охорони 
праці; Голова комісії - Самарський Олександр Миколаііович, члени комісії - 
Кулябкін Василь Миколайович, Шматченко Сергій Володимирович, Коломоєнь 
Сергій Васильович, Завалипіч Василь Миколайович 
Начальник складського господарства Коломоєць Сергій Васильович, 
пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань з питань охорони праці 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 232 від 5.11.2018 р.)
НПАОП 0,00-1.80-18 Правила з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймаль
них кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу 
№ 94 від 20.04.2018р.)
НПАОП 0,00-1.81-18 Правила з охорони праці під час експлуатації обладпання,що 
працює під тиском (витяг з протоколу №224 від26.11.2018р.)
ПБЕЕС, ПТЕСС, ППУ, ІУгрупа з електробезпеки до 1000 В (витяг з протоколу №258 
від 14.12.2018р.)
Начальник автотранспортного підрозділу Завалипіч Василь Миколайович, який 
пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань з питань охорони праці 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 198 від 27.10.2016 р.)
НПАОП 0,00-1.15-07 Правила з охорони праці нід час виконання робіт на висоті 
(витяг з протоколу № 78 25.04.2019р.)
НПАОП 0,00-1.80-18 Правила з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймаль
них кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу 
№ 68 від 10.04.2018р.)

На підприємстві розроблені;
Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №12 від 
10.01.2019 р.)
Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження 
№23 від 31.01.2019 р.)
Положення П Р О  систему управління охороною нраці (СУОП) (наказ про перегляд та 
затвердження №13 від 10.01.2019 р.)
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці(наказ про перегляд та 
затвердження № 24 від 30.03.2017 р.)
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці(наказ про перегляд та 

затвердження № 45 від 20.09.2017 р.)
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №46 від
10.11.2017 p.), в тому числі:
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті (наказ про перегляд та 
затвердження №379 від 4.09.2017 р.)
Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації, зберігання балонів з киснем та 
пропаном (наказ про перегляд та затвердження №50 від 18.06.2019 р.)
Інструкція з охорони праці при виконанні зварювальних та вогневих робіт (наказ про 
перегляд та затвердження №50 від 18.06.2019 р.)
Інструкція з охорони праці для електрогазозварника (наказ про перегляд та 
затвердження № 50 від 17.11.2017 р.)
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві;



журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнали пеєстпації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал ведення протоколів 
засідання комісії з неревірки знань з питань охорони праці.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Гречаниіі Микола Юріііович -електрогазозварник, аттестат № 9040 ПТУ №9 
електрогазозварник З розряду від 3.06.1980 р. Перевірка знань з питань охорони праці 
-  протокол №219 від 4.06.2019 р.
Дерко Сергій Іванович - електрогазозварник, посвідчення №1277 ДССИ 
електрогазозварник 2 розряду від 27.03.1982 р. Перевірка знань з питань охорони 
праці - протокол №106 від 4.06.2019 р.
Адарченко Сергій Володимирович - електрогазозварник. Атестат №6106 ПТУ №9 
електрогазозварник З розряду від 18.07.1978 р. Перевірка знань з питань охорони 
праці, протокол №106 від 4.06.2019 р.
Педвнга Богдан Васильович -  електрогазозварник, технікум зварювання ім. Патона 
диплом молодшого спеціаліста HP №36556310 від 10.06.2009 р. за спеціальністю 
«Зварювальне виробництво». Перевірка знань з питань охорони праці - протокол 
№106 від 4.06.2019 р.
Ромаиченко Лариса Володимирівна - комірник. Відповідальна особа за зберігання та 
видачу балонів з киснем та иронаном. Перевірка знань з питань охорони нраці- 
НПАОП 0,00-1.81-18 «Правила з охорони праці під час експлуатації обладнання,що 
працює під тиском» (витяг з протоколу №112 від 14 червня 2019 р,)
Доставку пропану згідно договору №16-16-17 від 04.01.2016 року здійснює ТОВ 
«Днінрорегіонгаз». Доставку кисию згідно договору №229/3 21.01.2011 р. здійснює 
товариство з обмеженою відповідальністю нромислово-торгове підприємство 
«Промислові гази».
Балони з киснем та пропаном зберігаються в спеціальних комірках: нропан - окремо, 
кисень -  окремо. Відпрацьовані балони зберігаються в спеціальних комірках: 
пропан - окремо, кисень -  окремо. За зберігання та видачу балонів відовідає 
комірник, який пройшов відповідне навчання.
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства, згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП-0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті», «Правила будови та 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації споживачів», ППАОП-0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вапажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповщного 
обладнання» та інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі 
виконуваних робіт (протоколи навчання та перевірки знань комісією по підрнємству 
від 4.06.2019р. №219, від 4.06.19 №10/19, від 5.06.2019 р. №11/19). Експлуатаційна 
документація, інструкції з користування, журнали.
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у КЗ 

«Дніпропетровська центральна районна лікарня» заключний акт від 22 січня 2019р. 
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту (шитки, каски, рукавиці та інше).

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.
Па кожного працівника заведена особиста картка видачі 313 ведеться журнал видачі і 
повернення спецодягу, сиецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.
Па підприємстві в наявності Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці»; ППАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці», ППАОП-0.00-1.80-18«Правила охорони праці під час експлуатації 
вапажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
ППАОП-0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті».



НПАОП 0,00-1.81-18 Правила з охоронн праці під час експлуатації обладнання.що 
працює під тиском.

На підприємстві розроблені та затверджені програми та білети проведення павчаппя 
та перевірки зпаиь з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методпчпою літературою та посібниками. Є необхідні нормативно-правові 
акти з охорони праці, що регл^лярно поповнюються.__________________________________

нормативно-правової та M aTeg ia*hrng jT^«iy^  бази навчально-методичного забезпечення)

Межебовський І.В.
(ініціали та прізвище)

20?7 / .

1̂" їїДекларація sapejDoj^oE 
територіальному орга>

обліку суб’єктів господарювання у 
20^ ^ .

ripniviiTKM: 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.”.


