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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вим огам  

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 Шевченка, 14 
Код СДРПОУ 25521409

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Найда Сергій Васильович, +38(067) 632-92-50___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: prifor@ua.fm_________________________________________________________
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 України___________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф орм ац ія  про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед  третіми о с о б а м и  стосовно відшкодування наслідків можливої
шкоди Договір не укладався_______________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата
його видачі)

Інф орм ац ія  про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився___________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Найда Сергій Васильович____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларац ією  підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вим огам  законодавства з питань охорони праці та

mailto:prifor@ua.fm


Наказом № 01 -  ОП від 02.01.2002 р на п і д р и є  м с т в і  створено службу з 
питань охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з 
охорони праці Міщенко Ірину Валеріївну

На підприємстві наказом № Р2-ОП від 02.01.2002 р створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії -  директор Найда С. В.,
члени комісії -  Тараба Є.В., Міщенко І. В.__________________________________

наявністю служби охорони праці,
Також на підприємстві розроблені :
-Положення про службу охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження №
15 -ОП  від 17.06.2019 р.);
-Положення про комісію з питань охорони праці (Наказ про перегляд та 
затвердження № 16 -ОП  від 17.06.2019 p.);
-Положення про порядок проведення навчання та перевіркй знань робітників з 
питань охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження № 17 -ОП  від 
17.06.2019 р.)
-Положення про систему управління охороною праці (Наказ про перегляд та 
затвердження № 16-О П  від 17.06.2019 p.);
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (Наказ про перегляд 
та затвердження № 16-О П  від 17.06.2019 p.);
-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (Наказ про 
перегляд та затвердження № 16 -ОП від 17.06.2019 p.);

Перелік інструкцій з охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження № 16 -  
ОП від 17.06.2019 р.) :
Інструкція № 4 з охорони праці під час експлуатації устаткування напругою 
понад 1000 В ( до ЮкВ включно)
Інструкція № 5 з охорони праці для електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування напругою понад 1000 В ( до ЮкВ 
включно) .
Інструкція №1 з охорони праці надання медичної допомоги постраждалим при 
нещасних випадках.

Перелік журналів з охорони праці які ведуться на підприємстві:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
Журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з охорони праці.

Працівники підприємства ТОВ «Прифор» ,що зайняті на роботах підвищеної 
не безпеки, організовано проходять первинний медичний огляд працівників 
при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд. Згідно з « Порядком 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій» затвердженним 
наказом МОЗ України від 21.05.2007 р №246. На підставі результатів
медогляду оформлюються і зберігаються карти працівників які подлягають
попередньому (періодичному) медичному огляду.



На підприємстві розроблені та впроваджуються « Комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища 
, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобіганя випадкам виробничого 
травматизму , професійних захворювавань і аварій на 2020 рік.»

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної 
небезпеки :
Працівники -  електромонтери Ковбасинський В.П., Бородай Д.1. пройшли 
навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП ■' 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», IV 
група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №72 від 25.03.2019 р.

Працівникам Звізда A.B., Ковбасинський В.П., Бородай Д.І. проводяться 
вступний та інструктажі на робочому місці з питань охорони праці, інструкцій 
про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Відповідно до вимог п. 3.3.12 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «Прифор» роботи в діючих
електроустановках виконуються за нарядами та розпорядженнями , які 
реєструються у журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами та
розпорядженнями ■_________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники запезпечені засобами індивідуального захисту ,спецодягом та 
спецвзуттям, в т.ч.:- каски захисні з підшоломниками ,Україна, 3 одиниці; - 
штанги Ш ОУ-15 ,2018 р, Україна, показники напруги УВН 80-2М/1 ,2019 р, 
Україна; - штанга ШЗ-15, 2019 р, Україна, ізолюючі кліщі до 10кВ№1,№2 , 2019 
р Україна; - діелектричні боти ,2019 р, У країна,3 од.; - діелектричні рукавички 
,2019р, Україна, 4 од. ;- набори інструментів ,2019 р,Україна , 2 од. .
Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки , 
відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці
під час роботи з інструментами та пристроями»_____________________________

засобів індивідуального захисту,

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.що 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 . Бібліотечний фонд , фонд

0 
г

нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони 
праці ,стандартів (ГОСТ , ДСТУ тощо ) .  будівельних норм і правіл (СНІП ,ДБН 
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 «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 0.00-2.01-05 « Перелік робіт з підвищеною небезпекою»

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 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоровя при 
використані працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»

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



Наказ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ від 16.05.2013р №273 Правила технічної експлуатації 
електроустановок

Матеріально технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки які 
декларуються .
На підприємстві обладнано кабінет з охорони праці оснащений оргтехнікою, 

навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства 
,та державними межгалузевими та 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.________________________________

Декларація зареєстрована  у журналі обліку с у б ’єктів
господарювання у територіальному органі Д ерж праці 20*^р.

Примітки: 1. Фізична о с о б а  —  підприємець своїм  підписом  над ає  згоду на 
обробку  персональних даних з м етою  забезпечення виконання 
вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) м аш ин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний ном ер  облікової картки платника податків не 
зазначається ф ізичними особам и , які через свої релігійні 
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 
відповідному органу держ авної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.”.


