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Відомості про роботодавця Приватне підприємство «Промтехкомплект»,________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53003 село Новопілля, вул. Садова, буд.46, ЄДРПОУ 21918825__________________________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Короновський Ігор Анатолійович, телефон:0962159666,е-піаі1:а1іепа.кЬасЬаІгіап.1983@;шаі1 ги
прізвище, ім’я та по батькові 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;

____________________________ територія України_______________________________________
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 страхування відсутній
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Короновський Ігор Анатолійович, директор ПП «Промтехкомплект»___________________
(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:
- зберігання цистерн та інших ємностей зі зрідженим газом (пропан)______________________
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра____________________________________
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

_________________________________ 13 робочих місць,__________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

з них 9, на яких існує підвищений ризик виникнення травм_______________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Адміністративна будівля знаходиться за адресою село Новопілля, вул. Садова, буд.46,______
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Виробничі примітттення знаходиться за адресою: с. Широка Дача, вул Вишнева,81-Зод.;
с.Широке, вул.Соборна,217- Іод.: с.Грушовка, вул.Шосейна,43 - од. (згідно договору оренди
№1201.1202 від 18.07.2018рЛ__________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Короновський Ігор Анатолійович - директор, пройшов навчання в ТОВ
«Навчально-курсовому центрі «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління

У

Держпраці у Дніпропетровській області згідно Закону України «Про охорону праці». Кодекс
Цивільного захисту України. Правил пожежної безпеки. Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердження Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій», «Правил надання до медичної допомоги у
разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів. Витяг з протоколу№6/65 від 19
червня 2019р.
Короновський Святослав Анатолійович - заступник директора, пройшов навчання в ТОВ
«Навчально-курсовому центрі «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Закону України «Про охорону праці». Кодексу
Цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки. Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердження Порядку проведення
медичних оглялів працівників певних категорій». «Правил надання до медичної допомоги у
разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №6/65 від 19
червня 2019р.
Борисов Олександр Сергійович - майстер, пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовому
центрі «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно Закону України «Про охорону праці». Кодексу Цивільного
захисту України. Правил пожежної безпеки. Закону України «Про загальнообов’язкове_____
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності». «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій». «Правил надання до медичної допомоги у разі
нещасного випадку та інших нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №6/65 від 19
червня 2019р.
Борисов Олександр Сергійович - інженер з охорони праці, пройшов навчання в ТОВ
«Навчально-курсовому центрі «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Закону України «Про охорону праці». Кодексу
Цивільного захисту України. Правил пожежної безпеки. Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердження Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій», «Правил надання до медичної допомоги у
разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №6/65 від 19
червня 2019р.
Короновський Ігор Анатолійович - директор, Короновський Святослав Анатолійович заступник директора, Борисов Олександр Сергійович - майстер, інженер з охорони
праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі «Моноліт» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.001.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з
протоколу №10/75 від 15 жовтня 2019р.
Короновський Ігор Анатолійович - директор. Короновський Святослав Анатолійович заступник директора. Борисов Олександр Сергійович - майстер, інженер з охорони
праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі «Моноліт» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.001.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском». Витяг з протоколу №12/54 від 22 грудня 2019р.
Короновський Ігор Анатолійович - директор, Короновський Святослав Анатолійович заступник директора. Борисов Олександр Сергійович - майстер, інженер з охорони
праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі «Моноліт» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.001.76-15 «Правила систем газопостачання». Витяг з протоколу №6/141 від 27 червня 2019р.

Короновський Ігор Анатолійович - директор, Борисов Олександр Сергійович - майстер,
інженер з охорони праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі «Моноліт»
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 №6/148 від 27 червня 2019р.
Короновський Ігор Анатолійович - директор, Короновський Святослав Анатолійович заступник директора. Борисов Олександр Сергійович - майстер, інженер з охорони
праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі «Моноліт» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.001.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №12/68
від 18 грудня 2019р.
Короновський Ігор Анатолійович - директор. Короновський Святослав Анатолійович заступник директора. Борисов Олександр Сергійович - майстер, інженер з охорони
праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі «Моноліт» та перевірку знань в
комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Законодавства про охорону праці. Правил пожежної безпеки. 4
та 5 група з електробезпеки до та понад 1000В. Витяг з протоколу №6/61 від 19 червня 2019р.
Короновський Ігор Анатолійович - директор. Короновський Святослав Анатолійович заступник директора. Борисов Олександр Сергійович - майстер, інженер з охорони
праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі «Моноліт» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно з питань
пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій. Витяг з протоколу №80
від 12 червня 2019р.
Наказом № 13 від 14 січня 2019р. призначено відповідальну особу під час виконання робіт на
висоті на підприємстві Короновського Ігора Анатолійовича та наказом № 11 від 10 січня 2019р.
призначено особу відповідальну за безпечне виконання робіт зі зберігання ємностей із
зрідженим газом - Борисова Олександра Сергійовича - майстра.__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказ №39 від 31 грудня 2018р. Про створення служби охорони праці та призначення особи,
відповідальної за охорону праці Борисов Олександр Сергійович - інженер з охорони праці
наявністю служби охорони праці,

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 №5 від 04 січня 2019р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників
з питань охорони праці у складі:
Голова комісії: Короновський Ігор Анатолійович - директор
Члени комісії: Короновський Святослав Анатолійович - заступник директора
Борисов Олександр Сергійович - майстер
Тимофєєва Лілія Андріївна - уповноважена найманими працівниками особа
На підприємстві наказом №4 від 04 січня 2019р.переглянуті, затверджені та введені в дію
інструкції з охорони праці:
- Інструкція ОП-АЗС-ОІ з охорони праці для оператора АЗС 3 розряду
- Інструкція РП-АЗС-02 з охорони праці для наповнювача балонів газом
-Інструкція ОП-АЗС-ОЗ з охорони праці про порядок приймання, зберігання та відпуску
зріджених газів
- Інструкція РП-АЗС-05 з охорони праці при обслуговуванні посудин, що працюють під тиском
-Інструкція ОП-АЗС-Об з охорони праці щодо безпечного зливу газу із цистерни у
стаціонарний резервуар
- Інструкція РП-АЗС-08 з охорони праці при виконанні робіт на висоті з драбин, риштувань,
помостів
-Інструкція РП-АЗС-09 з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері та
контрольно-касовому апараті
- Інструкція ОП-АЗС-11 з охорони праці щодо надання долікарняної допомоги потерпілим

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по4
формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 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:
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
-Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці
-Журнал протоколів перевірки знань
-Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням
-Журнал обліку засобів індивідуального захисту
-Журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту
-Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків
-Журнал перевірки знань з питань охорони праці у персоналу з І групою по електробезпеці.
Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація (акти випробувань поясів тощо).
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._____________________
Працівники підприємства мають відповідну кваліфікацію:_______________________________
Оператори АЗС 3 розряду Курило O.A. - свідоцтво про присвоєння кваліфікації №8246 від 27
червня 2019р.;Тимофєєва Л.А. - свідоцтво про присвоєння кваліфікації №8113 від 27 червня
2019р.: Головко Л.Г.- свідоцтво про присвоєння кваліфікації №8111 від 27 червня 2019р.
Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства з питань
загального курсу охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з
охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки. Правил охорони праці
під час експлуатації відповідного обладнання в обсязі виконуваних робіт (протокол №2
віді8.09.2019р. та протокол №3 від16.10.2019р.)_______________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на запобіжні пояси і
цистерни (паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування). Обладнання
знаходиться в справному стані, що підтверджено відповідними документами._______________
експлуатаці йної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-7.1 .-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та наказу № 16
від 15 січня 2019р.. працівники підприємства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою
забезпечені спецодягом: костюм (на 12міс.), чоботи кирзові (на 12міс.), рукавиці (на Зміс.).
каска захисна (до зносу) плащ (черговий). Узимку додатково: куртка утеплена (на Збміс.).
штани утеплені (на Збміс.). чоботи утеплені (на Збміс.), рукавички утеплені (на 12 міс.) та
іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою
КМУ №761 від 27.08.2008р.__________________
засобів індивідуального захисту,

П ідприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених
робіт, а саме:
- №2694-ХІІ від 14.10.92 Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями)
- Постанова КМ України від 26.10.2011р. №1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями)
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників».
- НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого
обладнання працівниками»
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
- НПАОП «Правила безпеки систем газопостачання»

- НІІАОГІ 0.00-1.81-18 «П равила охорони праці під час експлуатації обладнання, що праних

під тиском»
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці»
- НІІАОГІ 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Т и пове положення про службу охорони праці»
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних акіів з
охорони праці, що діють н а гпдприемстві»
- НАГІБ А 01-001-2014 «1 Іравила пожежної безпеки в Україні»
- НІ 1АОП 40.1 -1.01 -97 «1 Іравила безпечної експлуатації електроустановок»
- НПА ОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спсціальних
установок»
- НПАОП 0.00-7.1.-18 «Мінімальні вимоїн безпеки і охорони здоров'я при використанні
працівниками засобів індивідуального зах и с т у на робочому місці»
- НГІЛОІ І 0.00-3.16-12 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального в з у т т я га
інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової проми^словості»
- Спільний наказ МОЗ України і Держиш лядохороннраці №263/121 від 23.0е). 1994р. ><Про
затвердження переліку робіт, де с потреба у професійному доборі»
професій
працівників.
затвердженого___ наказом
ДК __ 003:___2 0 1 0 __ Класифікатор
Держспоживстандарту України від 28.07.2010р. №327
- Порядок проведення медичних оглядів працівн и к ів п е вних категорій, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров'я України 21,05.2007р. №246. зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 23 липня 2007р. за №84644113.
Підприємством укладено договір__ на__ поставку зрідженого
газу (пропан) з 1111
«Нафтатранссервіс» (договір № Д - 0 1-051.1 від 05. 11.2 0 17р.) для подальшої реалізації в мережі
автозаправних станціях._____________________________________________________________________
Також на підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений інформаційними стендами.
технічними засобами, засобами індивідуального та колективного захисту, к у т о ч к о м з охорони
праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіком проведення
інструктажів і розкладом учбових занят ь з о хорони 11раці. виконання заходів з поліпшення
стану умов і безпеки прані, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на .робочих місцях
структурного підрозділу та засоби захпеїл від них тощо. С в наявнос ті 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 га інші інформаційні матеріали. Наказом № 3/1 від 03 січня 2019р.
Борисова Олександра Сергійовича - інженера з. охорони праці призначено від повідал ь ним за
організацію роботи кабіноту охорони праїи .__________________________________________________
Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та іп. відповідають
вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 3/2 від 03 січня 2019р. Борисова
Олександра Сергійовича - інженера з__охорони праці__призначено__в і; щовідаль н и м за
актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію
годинного забезпечення)

І. А.Короновський
ціали та прізвище)

Декларація зареєстрована

Примітки:

у

журналі

обліку

суб'єктів господарю вання у

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, устаткування 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 відмі тку в паспорті.

