
ДЕКЛАРАЦ ІЯ

Центр надання адміністративних послуг

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства-зч іитаніг.
охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково -
виробниче підприємство “Укрпромінвест”_________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49127. Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 17-Б. офіс 2

місцезнаходження,
________________ 23071899__________________________

код згідно з ЄДРПОУ

___________________ Володенков Геннадій Миколайович___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел.: +38 (056) 377-99-90. факс:+38 (056) 377-99-90. info@ukrprominvest.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;
__________Роботи виконуються на території Дніпропетровської області___________

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_______________________________

(найменування страхової компанії, 
договір страхування не укладався_____________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці добровільний аудит 
з охорони прапі не проводився

(дата проведення аудиту)

_____ Я. Володенков Геннадій Миколайович___________________________________
(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:___________________________________________________

(найменування виду робіт
Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра_________________________________

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 відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 7. в тому числі тих, на яких і с н у є  підвищений ризик 
виникнення травм —  3_____________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
адміністративно-побутові будівлі — 2. виробничі об’єкти —  3 (відкритий складський

mailto:info@ukrprominvest.com


майданчик, критий склад, дільниця оброблення металу) знаходиться за адресою: м. 
Дніпро, вул. Гаванська, буд. 17-Б___________________________________________________

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

Інші відомості Директор ТОВ “НВП “Укрпромінвест” Володенков Геннадій 
Миколайович, пройшов навчання Законів України “Про охорону праці”. “Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, 
“Про об’єкти підвищеної небезпеки” та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів в ДП “УК “Дніпробуд” та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 28.10.2019 
№ 1311). навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в ДП “УК 
“Дніпробуд” (витяг з протоколу від 12.07.2019 № 35);

Інженер з охорони праці Субботіна Олена Валеріївна. пройшла навчання 
Законів України “Про охорону праці”. “Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності”. “Про об’єкти підвищеної небезпеки” та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в ДП “УК Спектр” та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу від 05.08.2019 № 196/4.7/2019). навчання та перевірку 
знань з питань пожежної безпеки в ДП “УК Спектр” (витяг з протоколу від
12.07.2019 № 35). навчання та перевірку знань ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБ з присвоєнням
IV групи до 1000 В в ДП “УК Спектр” (витяг з протоколу від 26.07.2019 № 153). 
навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті в ДП “УК Спектр” (витяг з протоколу від 19.06.2019 № 114);

Начальник інженерно-технічної служби Бітмарчук Леонід Леонідович, 
пройшов навчання Законів України “Про охорону праці”. “Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. “Про об’єкти 
підвищеної небезпеки” та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в 
ДП “УК “Дніпробуд” та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 06.05.2019 № 108/4.4/2019). 
навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в ДП “УК Спектр” (витяг з 
протоколу від 27.05.2019 № 26). навчання та перевірку знань ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБ з 
присвоєнням V групи до та вище 1000 В в ДП “УК “Дніпробуд” (витяг з протоколу 
від 12.07.2019 № 853). навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті в ДП “УК Спектр” (витяг з протоколу від 19.06.2019 
№ 114);

Завідуючий складом Богданов Олег Юрійович, пройшов навчання та 
перевірку знань Законів України “Про охорону праці”. “Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про об’єкти 
підвищеної небезпеки” та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 
в ДП “УК “Дніпробуд” (витяг з протоколу від 14.02.2019 № 162). навчання та 
перевірку знань з питань пожежної безпеки в ДП “УК Спектр” (витяг з протоколу 
від 27.05.2019 № 26). навчання та перевірку знань ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБ з 
присвоєнням IV групи до та вище 1000 В в ДП “УК Спектр” (витяг з протоколу від
04.06.2019 № 104). навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті в ДП “УК Спектр” (витяг з протоколу від 19.06.2019



№114).______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 34 від 24.06.2019 р. переглянуто та затверджене Положення про 
службу охорони праці. Функції служби охорони прапі покладені на інженера з 
охорони праці Субботіну О.В.

Наказом №20 від 03.06.2019 переглянута та затверджена програма вступного 
інструктажу з питань охорони праці.

Наказом № 30-1 від 20.06.2019 переглянуте та затверджене Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань працівників підприємства з питань 
охорони праці.

Наказом № 94 від 30.10.2019 переглянуто та затверджено склад постійно 
діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці (голова комісії: директор 
ТОВ “НВП “Укрпромінвест” Володенков Г.М.. заступник голови комісії: начальник 
інженерно-технічної служби Бітмарчук Л.Л.. члени комісії: інженер з охорони праці 
Субботіна О.В.. завідуючий складом Богданов О.Ю.).

Наказом № 22 від 03.06.2019 переглянуті, затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці.

Наказом № 21 від 03.06.2019 призначено відповідальну особу за технічний 
стан та безпечну експлуатацію драбин і запобіжних поясів (відповідальна особа: 
начальник інженерно-технічної служби Бітмарчук Л.Л.).

Наказом № 26/1 від 17.06.2019 переглянуті та затверджені Норми видачі 
спеціального о д я г у , спеціального в з у т т я  та інших 313. мийних та знешкоджуючих 
засобів працівникам ТОВ “НВП “Укрпромінвест”.

Наказом № 31/1 від 20.06.2019 переглянуте та затверджено Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту.

Наказом № 32/1 від 24.06.2019 переглянуто склад та створено постійно діючу 
комісію з питань 313 (голова комісії: начальник інженерно-технічної служби 
Бітмарчук Л.Л.. члени комісії: інженер з охорони прані Субботіна О.В.. завідуючий 
складом Богданов О.Ю.. уповноважена найманими працівниками особа ЇІЇаріпань 
І.В.).

Роботи на висоті в и к о н у ю т ь с я : електромонтером з ремонту та 
обслуговування електроустаткування, який пройшов навчання та перевірку знань 
Закону України “Про охорону праці” та прийнятих згідно з ним нормативно- 
правових актів, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. 
Правил пожежної безпеки в Україні, правил поведінки у разі виникнення аварії та 
“Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві” комісією ТОВ “НВП “Укрпромінвест” (протокол № 3 від
02.08.2019). навчання та перевірку знань ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ з присвоєнням V 
групи до та вище 1000 В в ДП “УК “Дніпробуд” (витяг з протоколу від 08.02.2019 № 
135). спеціальне навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 “Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті”. НПАОП 0.00-1.71-13 “Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями” комісією ТОВ “НВП 
“Укрпромінвест” (протокол № 10 від 16.08.2019):



механіком з ремонту устаткування, який пройшов спеціальне навчання та 
перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та прийнятих згідно з ним 
нормативно-правових актів, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків. Правил пожежної безпеки в Україні, правил поведінки у разі виникнення 
аварії та “Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
чяхкорювань та аварій на виробництві”. НПАОП 40.1-1.21-98 “Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів”. НПАОП 0.00-1.15-07 “Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”. НПАОП 0.00-1.71-13 “Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями”. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання” комісією ТОВ “НВП “Укрпромінвест” (протокол № 11 від
22.11.2019):

слюсарем —  ремонтником, який пройшов спеціальне навчання та перевірку 
знань Закону України “Про охорону праці” та прийнятих згідно з ним нормативно- 
правових актів, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. 
Правил пожежної безпеки в Україні, правил поведінки у разі виникнення аварії та 
“Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві”. НПАОП 40.1-1.21-98 “Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”. “Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів”. НПАОП 0.00-1.15-07 “Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті”. НПАОП 0.00-1.71-13 “Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями”. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання” комісією ТОВ “НВП “Укрпромінвест” (протокол № 12 від 06.12.2019).

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці, шо 
підтверджується відмітками та записами в журналах реєстрації інструктажів. 
Відповідно до вимог ст. 13 Закону України “Про охорону праці” на підприємстві 
затверджені та діють інструкції з охорони праці. А саме:інструкпія з охорони праці 
при виконанні робіт на висоті з використанням металевих драбин № ОП-03-04, 
інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування № ОП-03-01. інструкція з охорони праці для слюсаря —  
ремонтника № ОП-03-02. інструкція з охорони праці для механіка з ремонту 
устаткування № ОП-03-07.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці по підрозділам з відмітками про проведення 
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів, журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві, журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці.

На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 розроблені та затверджені 
директором підприємства графіки проведення навчань для робітників та керівників 
і інженерно-технічних працівників, програму навчання з питань охорони праці, 
переліки питань для перевірки знань з питань охорони праці за професіями. 
Розроблена та затверджена директором підприємства Програма вступного 
інструктажу з питань охорони праці та перелік питань для проведення первинного 
інструктажу з питань охорони праці. Розроблені та затверджені директором



підприємства програми стажувань за професіями, проводяться засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці та допуску до самостійної роботи 
новоприйнятого персоналу. Результати засідання комісії оформлюються 
протоколами та відповідними наказами по підприємству.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація, а саме: 
журнал обліку та зберігання засобів захисту (останнє випробування проводилось
07.10.2019). журнал обліку та зберігання драбин, лісів тощо (останнє випробування 
проводилось 28.11.2019). журнал обліку та видачі електроінструменту ТОВ “НПВ 
“Укрпромінвест”. На металевих драбинах, запобіжних (монтажних) поясах, корпусах 
електроінструменту нанесене необхідне маркування (інвентарний номер, дата 
проведення наступного випробування, належність дільниці). Відповідно до 
встановлених термінів проводяться періодичні випробування. В наявності паспорти 
та інструкції по експлуатації на електроінструмент, запобіжні (монтажні) пояси.

експлуатаційної документації,

У відповідності до ст. 17 Закону України “Про охорону прані”, працівники 
ТОВ “НВП “Укрпромінвест” своєчасно проходять попередні (періодичні) медичні 
огляди.

Працівники підприємства, відповідно до НПАОП 0.00-7.11-12 “Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони прані працівників” 
забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. Відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 
“Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці” забезпечені сертифікованим 
спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту в повному обсязі, а 
саме: каски захисні, костюми б/в. черевики шкіряні, рукавички б/в. взимку на 
зовнішніх роботах: куртки утеплені, штани утеплені, черевики утеплені, 
підшоломники утеплені, запобіжні (монтажні) пояси, окуляри захисні, а також при 
роботі в електроустановках до 1000 В: рукавички діелектричні, калоші діелектричні, 
гумові килимки. На кожного працівника заведена особиста картка видачі та
повернення 313.__________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві затверджений перелік діючих законодавчих та нормативно- 
правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, який включає, 
зокрема: Закон України “Про охорону прані”. НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове 
положення про службу охорони праці”. НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прані”. НПАОП 
0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”. НПАОП 0.00- 
7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”. НПАОП 0.00-6.03- 
93 “Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про 
охорону праці, т о  діють на підприємстві”. НПАОП 0.00-7.11-12 “Загальні вимоги 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”. НПАОП 0.00- 
1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”, НПАОП 0.00- 
1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”. 
НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” та 
інші.

На підприємстві обладнаний куток з охорони прані, до якого забезпечений 
вільний доступ працівників, метою якого є проведення навчання працівників з 
питань охорони праці, наглядна агітація та пропаганда безпечних умов праці, 
профілактика аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток



охорони праці забезпечено нормативно-правовими актами, інструкціями з охорони
прані, схемами, наглядними матеріаламіГтошо.

нормативно-правової та матеріально-
гЬка обг,

О  /

Л-6 /А-

хнічної-бази навчально-методичного забезпечення)

Г.М. Володенков
(ініціали та прізвище)

*  2 3  07

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраціі* ^  20Х/Ь- № /■?______ .

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.


