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4- 20ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

2

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«ПРОМ-АНТІКОР»,
49020, м. Дніпро, вул. Шевченка буд. 26

місцезнаходження,

_______ код СДРПОУ 41750265, директор Небеленчук Владислав Леонтійович,______
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________________тел. 0675667005, upz127@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 по всій Україні
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 д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Небеленчук Владислав Леонтійович
(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 
експлуатації (застосування) таких машин підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи верхолазні; роботи в

(найменування виду робіт

бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємностях, боксах)
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,

Робочих місць - 5, у тому числі 2, на яких існує підвищений ризик_________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

адміністративна будівля за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 2А (договір 
оренди 08/18від 20.05.2018р), виробничі дільниці згідно договорів підряду.

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

Інші відомості
Директор Небеленчук В.Л. пройшов навчання та перевірку знань законів та

нормативно-правових актів з охорони праці_в обсязі загального курсу в ДП
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» у комісії, що створена на 
підставі наказу № 102 від 27.06.2017р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл.
(протокол № 22/4.6/2018 від 12.02.2018).

mailto:upz127@gmail.com


Інженер Ковпак Ю.М. пройшов навчання та перевірку знань законів та
нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» ДПАТ «Будівельна 
компанія «Укрбуд» у комісії, що створена на підставі наказу № 102 від 27.06.2017р. ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол №86 від 16.02.2018).

Майстер Бахур І.В. пройшов навчання та перевірку знань законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в ТОВ «Шанс ЛТД» у комісії, 
що створена на підставі наказу № 61 від 20.10.2015р. ГУ Держпраці у Запорізькій обл. 
(протокол №18-26 від 07.03.2018).

Інженер Ковпак Ю.М., майстер Бахур І.В. пройшли навчання та перевірку знань з 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» та спеціального навчання з 
питань охорони праці безпечного виконання робіт на висоті (висотно-верхолазні) із 
застосуванням спеціальних страхувальних засобів в ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» у 
комісії, що створена на підставі наказу № 102 від 27.06.2017р. ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол №100 від 16.02.2018).

Директор Небеленчук В.Я. пройшов навчання та перевірку знань з «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «Шанс ЛТД» у комісії, що 
створена на підставі наказу № 61 від 20.10.2015р. ГУ Держпраці у Запорізькій обл. 
(протокол №18-33 від 14.03.2018).

Директор Небеленчук В.Л. пройшов навчання та перевірку знань з «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» в ТОВ «УК СПЕКТР» у 
комісії, що створена на підставі наказу № 186 від 06.09.2017р. ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол №001 від 03.01.2020).

Інженер Ковпак Ю.М. пройшов навчання та перевірку знань з «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментами та пристроями» в ТОВ «УК СПЕКТР» у комісії, 
що створена на підставі наказу № 19-1 від 28.01.2019р. ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол №018-1 від 28.01.2019).

Майстер Бахур І.В. пройшов навчання та перевірку знань з «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментами та пристроями» в ТОВ «УК СПЕКТР» у комісії, 
що створена на підставі наказу № 186 від 06.09.2017р. ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол №001 від 03.01.2020).

Інженер Ковпак Ю.М. пройшов навчання та перевірку знань з «Типової інструкції 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ «УК СПЕКТР» у 
комісії, що створена на підставі наказу № 19-1 від 28.01.2019р. ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. (протокол №018-1 від 28.01.2019).

Майстер Бахур І.В. пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпеки 
систем газопостачання» та «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» в ТОВ «УК СПЕКТР» у комісії, що створена на підставі наказу 
№ 74 від 18.04.2019р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол №069 від
18.04.2019).

Наказом № 10 від 22.02.2018р. майстер Бахур І.В. призначений відповідальним 
за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 м та верхолазних робіт. Наказом №11 
від 22.02.2018р. майстер Бахур І.В. призначений відповідальним за безпечне 
виконання робіт в бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємностях, боксах).

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

Наказом від 19.02.2018р. № 6 створено службу охорони праці. Функції служби 
покладені на головного інженера Ковпака Ю.М._____________________________________

На підприємстві наказом від 14.03.2018р. №13 створена комісія з перевірки знань 
з питань охорони праці: Голова комісії директор підприємства Небеленчук В.Л., члени
комісії Ковпак Ю.М., Бахур І.В.

Також на підприємстві розроблені:



Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань 
охорони праці (наказ про перегляд та затвердження N97 від 20.02.2018р.);

Положення про систему управління охороною праці (СУОП) (наказ про перегляд 
та затвердження №7 від 20.02.2018р.);

Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №7 
від 20.02.2018р.);

Програму проведення вступного інструктажу (наказ про перегляд та 
затвердження № 8-ОП від 20.02.2018р.);

Наказом №8-ОП від 20.02.2018р. введено в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт (10шт.), в т.ч. інструкція з охорони праці № 5 під час 
виконання робіт на висоті; інструкція з охорони праці № 6 під час виконання робіт в 
бункерах, камерах, замкнутому просторі.

Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження N 8-ОП 
від 20.02.2018р.);

Тематичний план проведення вступного інструктажу з охорони праці (наказ про 
перегляд та затвердження N 8-ОП від 20.02.2018р.);

Тематичний план проведення первинного інструктажу з охорони праці (наказ про 
перегляд та затвердження N 8-ОП від 20.02.2018р.);

Перелік питань з перевірки знань вступного інструктажу з охорони праці (наказ 
про перегляд та затвердження N 8-ОП від 20.02.2018р.);

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 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
На підприємстві розроблені та затверджені плани-графіки проведення навчання

та перевірки знань з питань охорони праці.
Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками проводяться 

інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці.

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки: 
Павленко В.А. пройшов навчання за професією верхолаз в ТОВ «УК СПЕКТР» 
(протокол № 172-1 від 02.09.2019р), посвідчення № 01811;

Щербина О.В. пройшов навчання за професією верхолаз в ТОВ «УК СПЕКТР» 
(протокол №80 від 03.05.2019), посвідчення № 02867.

Павленко В.А. пройшов навчання та перевірку знань з «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ «УК СПЕКТР» у комісії, 
що створена на підставі наказу № 124 від 24.06.2019р. (протокол №120 від
24.06.2019).

Щербина О.В. пройшов навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» та «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями» в ТОВ «УК СПЕКТР» у комісії, що створена на підставі 
наказу № 58 від 04.03.2019р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол №069 
від 18.04.2019).

Павленко В.А. пройшов навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» та «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями» в ТОВ «УК СПЕКТР» у комісії, що створена на підставі 
наказу № 172-1 від 02.09.2019р. (протокол №172-1 від 02.09.2019).

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

Робітники, які виконують роботи в бункерах, камерах, замкнутому просторі 
забезпечені безіскровим слюсарним інструментом.

Робітники, які виконують роботи в бункерах, камерах, замкнутому просторі, 
роботи на висоті та верхолазні роботи, забезпечені протигазом шланговим ПШ-1, 
газоаналізатором Драгер, системами страхувальними. Системи страхувальні пройшли



випробування та введені в експлуатацію (акти випробування № 1/01 від 15.01.2020p, 
№ 01/2 від 16.01.2020р., № 3 від 16.01.2020р., №01/4 від 17.01.2020р.). Ведеться 
журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв. Драбини металеві 
проходять своєчасний періодичний огляд (дата останнього огляду 14.08.2019р.).

експлуатаційної документації,

Згідно наказу №9 від 20.02.2018р. та у відповідності з «Мінімальними вимогами 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18, працівники підприємства 
забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту ( 
костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на 1 міс.), каска захисна (до зносу), 
підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка 
утеплена (на Збміс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.), які були 
придбані у липні 2019 року. На кожного робітника заведена особиста картка ЗІЗ. 
Ведеться Журнал видачи і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: 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 
праці», НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт та інші. На підприємстві в наявності навчально-методичне 
забезпечення. Розроблені та затверджені технологічні карти.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з 
охорони праці. Є посібники з охорони праці, наглядна агітація; нормативна-правова 
база оновлюється за допомогою Інтернет. Розроблені та затверджені навчальні плани 
та програми інструктажів та навчання з питань охорони праці, електробезпеки та 
пожежної безпеки (наказ від 22.02.2018р. №12) в т.ч. програми навчання та 
екзаменаційні білети для перевірки знань з охорони праці під час виконання робіт на 
висоті, верхолазних робіт, робіт в бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємностях, 
боксах) та програми проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці для

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці *6#  20=^р . № ______ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних 
метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищене 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищене 
небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичним 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомил 
про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


