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відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ЄВРОСТАНДАРТ-М"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

49000, Дніпропетровська область., місто Дніпро, вулиця Наврська, будинок 14
місцезнаходження,

код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 32724177
код згідно з ЄДРПОУ.

Маслянний Руслан Олександрович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(056)7366253, slavvta 112@gmail.com
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 об’єктах замовників на території Дніпропетровської області та на об’єктах 
замовників за місцем виконання робіт згідно договорів
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаковання 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 _ _ __________ _______________

Я, М аслянний Руслан Олександрович
(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 під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

mailto:112@gmail.com


Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри;
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); 
Роботи верхолазні;
Зварювальні роботи;
Зберігання балонів із зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 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
кількість робочих місць,

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 5
в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Роботи планується виконувати на об’єктах замовників
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор М аслянний P.O., головний інженер Гуменний С.В., майстер Качалов Є.А. 
пройшли навчання в ГОВ «ПРОФЕСИОНАЛИ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно чинного 
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухоиебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Витяг з протоколу № 6-11 від 16.11.2018р.

Директор М аслянний P.O., головний інженер Гуменний С.В., майстер Качалов Є.А. 
пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт».

Витяг з протоколу № 318 від 29.10.2018р.

Директор М аслянний P.O., головний інженер Гуменний С.В., майстер Качалов Є.А. 
пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці V Дніпропетровській області згідно 
ІІПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 
«Г азопос гачання».

Витяг з протоколу № 320 від 30.10.2018р.

Директор М аслянний P.O., головний інженер Гуменний С.В., майстер Качалов Є.А. 
пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями».



Витяг з протоколу № 312 від 23.10.2018р.

Директор М аслянний P.O., головний інженер Гуменний С.В., майстер Качалов Є.А. 
пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРІП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, IV група з електробезпеки до 
1000 В.

Витяг з протоколу № 313 від 24.10.2018р.

Директор М аслянний P.O., головний інженер Гуменний С.В., майстер Качалов Є.А. 
пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Витяг з протоколу № 301 від 17.10.2018р.

Директор М аслянний P.O., головний інженер Гуменний С.В., майстер Качалов Є.А. 
пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском”.

Витяг з протоколу № 304 від 20.10.2018р.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних 
закладах.

Електрогазозварник М ельник В.М. -  ТОВ ГІНП «Коксохімтепломонтаж» за 
професією -  електрогазозварник 4 розряду.

Посвідчення № 164-ДН-58 від 22.07.2019р.

Електрогазозварник М ельник В.М. на підставі результатів випробувань, проведених 
у відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими  
Держнаглядохоронираці України від 19.04.96 за № 61, пройшов атестацію в ТОВ  
ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП  
0.00-1.80-18, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. ДБН.В-2,5-20-2001. 
Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, 
несучих і огороджуючих конструкцій, вантажопідіймальних кранів, технологічного 
обладнання і технологічних трубопроводів, парових і водогрійних котлів, 
трубопроводів пари та гарячої води, систем газопостачання.

Протокол № 180 від 22.07.2019р. Посвідчення зварника № 164-ДН-58, дійсне до 
22.07.2021р.

Слюсар-ремонтник Яковенко В.М. - ДГІ «Запорізький навчально курсовий 
комбінат» за професією -  слюсар-ремонтник 4 розряду.

Протокол № 2140 від 08.008.2019р. Посвідчення № 9415

Слюсар-ремонтник Карімов P.O. -  ДП «Запорізький навчально курсовий комбінат» 
за професією -  слюсар-ремонтник 4 розряду.

Протокол № 2140 від 08.008.2019р. Посвідчення № 9416



Верхолази Кокурін О.В., Дорошенко С.О. -  ТОВ “УК СПЕКТР” м. Дніпро за 
кваліфікацією -  верхолаз 6 розряду.

Протокол № 118 від 04.06.2018р. Посвідчення № 0445, № 0944.

Електрогазозварник М ельник В.М., слюсарі-ремонтники Яковенко В.М., Карімов 
P.O., верхолази Кокурін О.В., Дорошенко С.О., пройшли навчання та перевірку 
знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з 
загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних 
робіт по професіям, НПАОП 0.00-1.17-13 «Правила охорони прапі під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском”.

Протокол №1 від 20.08.2019 р.

прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки;

На виконання вимог Закону України «Про охорону прані» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони прані», наказом № 0 6 /0  П від 20.08.2019 р. на підприємстві І1П 
"ЄВРОСТАНДАРТ-М " створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці У складі:

-  Голова комісії_______ -  директор Маслянний P.O.
-  Члени комісії________ -  головний інженер Гуменний С.В.

- майстер Качалов Є.А.

На підприємстві ПП "ЄВРОСТАНДАРТ-М  у відповідності до вимог ст. 20 Закону 
України «Про охорону праці» наказом № 05/011 від 19.08.2019 р. створена служба 
охорони праці. Ф ункції служби охорони праці на підприємстві покладаються на 
головного інженера Гуменний С.В..

Наказом №08Ю П від 21.08.2019 р. відповідальною особою за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено майстера Качалов Є.А.

Наказом № 16/ОП від 21.08.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання 
верхолазних робіт та робіт на висоті з правом видачі наряд-допуску, облік, 
організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів і пристосувань, 
ведення «Ж урналу обліку і випробувань поясів та пристосувань» призначено 
головного інженера Гуменний С.В.. Для випробування поясів та пристосувань, 
страхувальних засобів створено комісію.

Наказом № 13/ОП від 02.07.2019 р. проведення газонебезпечних робіт проводити при 
оформленні наряд-донуску, передбачаючого розробку та наступне здійснення 
комплексу заходів з підготовки і безпечного проведення робіт. Відповідальною  
особою за проведення газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-допусків 
призначено головного інженера Гуменний С.В.. Право затвердження наряд-допусків 
директор поклав на себе.
наявністю служби охорони праці,



На підприємстві ПП "ЄВРОСТАНДАРТ-М ", наказом № 11/ОП від 22.08.2019р. 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:

- Інструкція з охорони праці верхолаза;
- Інструкція з ОП при експлуатації ручних електромашин, ручного

електроінструменту, переносних електросвітильників та подовжувачів.
- Інструкція з ОП з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках

на виробництві.
- Інструкція з ОП для електрогазозварника;
- Інструкція з ОП для слюсаря-ремонтника;
- Інструкція з ОП при виконанні газонебезпечних робіт;

Тексти інструкції є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. 
Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення 
нро розробку інструкцій з охорони праці».
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який 
ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

Жу рнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Ж урнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Ж урнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці. 
Ж урнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
Ж урнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, 
трансформаторів та ін.

Ж урнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних поясів. 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань 
охорони праці;
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;

проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.
експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом, сиецвзутгям та іншими засобами індивідуального захисту», 
та наказу № 02/Р П  від 13.08.2019 р., працівники ПП ”ЄВРОСТАНДАРТ-М ", які 
виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: кутова 
шліфувальна машина -  1 шт., перфоратор -  1 шт., шланговий ізолюючий протигаз 
ПІ1І-1С -  2 шт., лампа ЛБВК -  2 іііт., риштування будівельні клино-хомутового типу, 
128 м2, трансформатор зварювальний ТДМ-140 -  1 шт., газоаналізатор -  1 шт., 
балони -  пропан -  2 шт., балони аргон -  1 шт., пальник “Донмет” 247 -  2 іііт., 
редуктор балонний БПО-5-4 -  2 піт., різак газокисневий Р1 -  2 шт., респіратори -  2 
шт., монтажні пояса 1ПЛ-К2 -  4 іііт., зачіп тросовий -  4 шт., затискач “Ж юмар” -  2 
шт., “Скіф” -  2 іііт., карабін сталевий “Ііеішег” -  4 шт., несучий і страхувальний 
канат -  2 піт., сгрем ’я -  4 шт., страхувальна нетля “Прусик” -  2 шг., каски захисні 
“Універсал” будівельні -  3 ш г., набір слюсарного інструменту -  3 комплекти, каски 
будівельні, щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці 
комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, сиецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту 
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту,
затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.



У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устатковання та обладнання для верхолазних
та висотних робіт пройшло випробування статичним та динамічним навантаженням  
комісією підприємства: пояси запобіжні 1ПЛ-К2, акт №1 від 14.08.2019р., 
риштування будівельні клино-хомутового типу, акт № 2 від 14.08.2019р., 
страхувальні засоби акт № 3 від 14.08.2019р.

Укладено договір поставки ГП №425 від 14.06.2019 р. промислових газів в балонах, 
ремонт балонів, укладений із ПрАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» (Дозвіл Держпраці 
№ 20.17.30, чинний до 14.09.2022 р.: Дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській  
області № 1018.17.12, чинний до 05.09.2022 р.).
засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення 
Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
Закон України «Про охорону праці».
Постанова КМ У № 1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищ еної небезпеки».
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).
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАОП 0.00-1.17-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями.
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт.
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним  
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці. 
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства.
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони прані.
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 
актів, що діють на підприємстві.
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони прані працівників.
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”. 
НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації, що працює під 
тиском”
нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснаїценний; інформаційними 
стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного 
захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони 
прані підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з 
охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці.
передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні



виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби
захисту від них тощо. Є в наявністі бібліотечний фонд, який включає законодавчі та 
нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та 
охорони праці, підручники, методичну га довідкову літературу, спеціалізовані 
періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 18 від 18.08.2019 
року майстер Качалов Є.А. призначено відповідальною особою за організацію роботи
кабінету_________________________________охорони_________________________________праці.
Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. 
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 19 від 
18.08.2019 року головний інженер Гуменний С.В. призначено відповідальною особою  
за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну 
документацію з охорони праці.

забезпечення.

М аслянний Р. О.
(ініціали та прізвище)

& S  / 0  2 0 1 9  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці fy  2019 p.

П римітки: 1. Ф ізи чн а особа —  підприєм ець своїм  підписом  надає згоду на обробку персональних 
дан и х  з м етою  забезпечення виконання вим ог П орядку 
видачі дозвол ів  на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та  на експлуатацію  
(застосуван ня) маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний ном ер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними 
особам и , які через сво ї релігійні переконання відм овляю ться від його прийняття та 
повідом или про це відповідном у органу д ерж авн о ї податкової служ би і маю ть 
в ідм ітку в паспорті.” .


