
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПРОМІНЬ»________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52600. Дніпропетровська обл.. Васильківський район, смт. Васильківка. вул. Чкалова. 22.
місцезнаходження,

____________________________________ 20231121__________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________ Голова Фермерського господарства -  Дараган Антоніна Іванівна____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____________________________+38 099 6873550; vladimmiru76@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; 
Дніпропетровська обл.. Васильківський район, смт. Васильківка. вул. Осіння. 1 А. 

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 добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
КМУ № 1788 від 16.08.2002. АЗС підприємства не є об'єктом підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______ звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0377.20 від 15.06.2020 р.. проведеного 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТП»____________________________________________________

(дата проведення аудиту)

______________________________ Я. Дараган Антоніна Іванівна.___________________________
(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 підвищеної небезпеки 

Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі:
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

паливороздавальна колонка «ІЧОУА-1101-21В». 2020 р. в.. Україна;
номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

пункт паливозаправний ПЗП1-6-1-1. 2020 р.в.. Україна, у складі: резервуар наземний 
одностінний РН1-6-1500. V = 6.0 м3. 2020 р.в.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

mailto:vladimmiru76@gmail.com


Кількість робочих місць -  4. у тому числі 1. на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ФГ «ПРОМІНЬ» експлуатує обладнання, що розташовано за адресою: Дніпропетровська
обл.. Васильківський район, смт. Васильківка. вул. Осіння. 1А._______________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ФГ «ПРОМІНЬ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Голова ФГ Дараган Антоніна Іванівна, інженер з охорони праці Ванжа Петро 

Володимирович пройшли навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в 
об’ємі загального курсу «Охорона праці» в ДНЗ «Дніпропетровський ОНЦ АПК» та перевірку 
знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 91/4.18/2019 від
15.04.2019 p.. № 3 від 12.02.2019 p.).

Енергетик Приходько Віктор Миколайович пройшов навчання законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці» у ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 326 від 21.08.2019 p.).______________________________

Голова ФГ Дараган Антоніна Іванівна пройшла у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок». 
НПАОП 40.1-1.07-01 « Правила експлуатації електрозахисних засобів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 229 від 20.06.2019 p.). присвоєно IV групи з
електробезпеки (до 1000В)._______________________________________________________________

Інженер з охорони праці Ванжа Петро Володимирович (IV група з електробезпеки (до 
1000 В), енергетик Приходько Віктор Миколайович (V група з електробезпеки (до і вище 
1000 В) пройшли у ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 626 від 24.05.2019 p.). ______________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за 
безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 4 від 03.01.2019 р. відповідальність за безпечну експлуатацію складу ПММ та 
утримання в справному стані технологічного устатковання та трубопроводів на складі ПММ
Голова ФГ Дараган А.І. залишила за собою._________________________________________________

Наказом № 5 від 03.01.2019 р. відповідальність за пожежну безпеку Голова ФГ Дараган А.І.
залишила за собою.__________________________ ,_____________________________________________

Наказом № 4 від 03.01.2019 р. відповідальність за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства Голова ФГ Дараган А.І. залишила за собою.___________________________

Наказом № 4 від 03.01.2019 р. енергетика Приходько В.М. призначено відповідальним за
організацію безпечного виконання операцій зливу-наливу палива.__________________________

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

Наказом № 7 від 03.01.2019 р. у ФГ «ПРОМІНЬ» призначено інженера з охорони праці
Ванжу П.В. відповідальним за виконання функцій служби охорони праці.____________________

наявністю служби охорони праці 
У ФГ «ПРОМІНЬ» переглянуто, затверджено та введено в дію наказом № 2 від 03.01.2019 р. 

«Положення про діяльність працівників, які виконують функції служби охорони праці»;
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».



У ФГ «ПРОМІНЬ» переглянуто, затверджено та введено в дію наказом № 1 від
03.01.2019 р. посадові інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, 
розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.____________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, 
а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила 
інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці.

Наказом № 6 від 03.01.2019 р. у ФГ «ПРОМІНЬ» затверджений склад комісії з перевірки 
знань працівників підприємства з нормативно-правових актів з охорони праці у складі: голова 
комісії: Дараган А.І. -  голова ФГ; члени комісії: Ванжа П.В. -  інженер з охорони праці; 
Приходько В.М. -  енергетик.

У ФГ «ПРОМІНЬ» переглянуто, затверджено та введено в дію наказом № 2 від
03.01.2019 р. інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція з охорони праці для 
працівників складу паливно-мастильних матеріалів».

У ФГ «ПРОМІНЬ» відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал обліку ознайомлення та отримання працівниками інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку і реєстрації робіт по наряд-допусках і розпорядженнях;
- Журнал інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.
На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, 

що використовується під час експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, а саме: 
паливороздавальна колонка «NOVA-1101-21В». зав. № 1523. 2020 р. в., виробник TOB «АЗТ 
Славутич». Україна; пункт паливозаправний ПЗП1-6-1-1 ТУ У 28.1-33290985-005:2013. 
виробництва ТОВ «Петрометал Україна». Україна, зав. № 0010/20. 2020 р.в.. у складі: резервуар 
наземний одностінний РН1-6-1500. У=6.0 м3. зав. № 0010/20. 2020 р.в.

Технологічне обладнання передбачене у вибухонебезпечному виконанні._________________
Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) з 

урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на 
устаткування._____________________________________________________________________________

На резервуар наземний одностінний РН1-6-1500 виробництва ТОВ «Петрометал Україна» 
(Україна) надано сертифікат відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих 
засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ від 13.01.16 р. № 94. 
Сертифікат зареєстровано за номером UA.TR.002.CB.1511-20 від 14.02.2020 р.

ТОВ «АЗТ Славутич» має дозвіл № 0578.19.14 від 22.11.2019 р. на застосування 
паливороздавальних колонок «NOVA», виданий ГУ Держпраці у Донецькій області.

експлуатаційної документації.
Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 

згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства, затверджених Головою ФГ Дараган А.І. від
12.03.2020 р. Під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту 
(костюм бавовняний, футболка бавовняна, черевики шкіряні, рукавиці, рукавиці 
гумові).

засобів індивідуального захисту.
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ДЕКЛАРАЦІЯ • • • • • •• /■* відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛОПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»_______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51650, Дніпропетровська обл.. Верхньодніпровський район, смт. Дніпровське, 
вул. Олександра Островського, будинок 11 

місцезнаходження,
_____________________________________00383372__________________________________

код згідно з ЄДРПОУ
____________ Генеральний директор Сокирко Петро Олександрович_________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
____________________________ (05658) 47-111, secretar@dkpk.dp.ua__________________

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;
______Дніпропетровська обл.. Верхньодніпровський район, смт. Дніпровське,

вул. Олександра Островського, 11_____
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 обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності: страхова компанія ПрАТ «УПСК» серія 1788-1 № ОПН-6808 від
04.09.2019 р., строк дії 04.09.2020 р.____________________________________________________

____ (найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______ звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0366.20 від 02.06.2020 р., проведеного 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТП»________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

___________________________________ Я. Сокирко Петро 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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі:
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

сховища бензину та гасу У=50 м3 -  2 од., 1960 р.в., СРСР; апарат ГЕЕТ У=6,3 м3, 1992 р.в., 
Україна; ємність для відпрацьованого мастила У=6 м3, СРСР; колонка паливороздавальна

mailto:secretar@dkpk.dp.ua


1КЕД-50-0.25-2-1 «HAPA-27M1C». 1998 р.в.. Росія.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць -  10. у тому числі 3. на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» експлуатує автозаправну станцію, розташовану за 
адресою: Дніпропетровська обл.. Верхньодніпровський район. смт. Дніпровське.
вул. Олександра Островського. 11._________________________________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» пройшли навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці у встановленому порядку:
Генеральний директор ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» Сокирко Петро Олександрович 

пройшов в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. навчання з загального 
курсу охорони праці, та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (протокол № 1/11-19 МЗ від 20.11.2019 р.).

Головний інженер ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» Купрій Ігор Георгійович пройшов в 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання та перевірку знань законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 186/4.5/2019 від 22.07.2019 р.).

Начальник відділу охорони праці Духновська Людмила Юріївна. головний енергетик 
Хрієнко Віктор Михайлович, інженер з підготовки кадрів Чуйко Наталія Анатоліївна, головний 
механік Василенко Анатолій Юрійович, начальник електротехнічної ремонтної служби Чуйко 
Олег Анатолійович та спеціалісти пройшли в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з 
охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протоколи № 141 від 02.03.2020 р.. № 190 від 04.03.2020 р.).

Головний інженер ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» Купрій Ігор Георгійович, начальник 
відділу охорони праці Духновська Людмила Юріївна пройшли в ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 897 від 19.07.2019 р.. № 1138 від 28.09.2018 р.). IV 
групи з електробезпеки, до 1000 В.

Головний енергетик Хрієнко Віктор Михайлович, начальник електротехнічної ремонтної 
служби Чуйко Олег Анатолійович пройшли в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 1157 від 04.09.2019 р.). V групи з електробезпеки, до і понад 1000 В.

Фахівець з логістики Харченко Михайло Анатолійович пройшов навчання та перевірку 
знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці, з пожежної безпеки в комісії 
підприємства (протокол № 109 від 12.07.2019 р.).

Фахівець з логістики Харченко Михайло Анатолійович пройшов в ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» навчання та перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії Головного управління



Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 242 від 13.05.2020 р.), III група з
електробезпеки, до 1000 В.

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за 
безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 15 від 01.02.2019 р. у ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» призначені відповідальні 
за надійну та безпечну експлуатацію та ремонт виробничих будівель та споруд по підрозділам 
підприємства.

Наказом № 15 від 01.02.2019 р. відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства підприємства призначений головний енергетик -  Хрієнко В.M., призначені 
відповідальні по підрозділах підприємства.

Наказом № 146 від 13.11.2019 р. відповідальним за справний технічний стан та безпечну 
експлуатацію складу паливо-мастильних матеріалів призначено фахівця з логістики 
Харченко М.А.____________________________________________________________________________

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

Наказом № 15 від 26.01.2011 р. у ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» створена служба 
охорони праці. Наказом № 363-К від 05.12.2019 р. начальником відділу охорони праці 
призначена Духновська Л.Ю.______________________________________________________________

наявністю служби охорони праці
У ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» розроблені, затверджені і введені в дію «Положення 

про службу охорони праці» (наказ № 52 від 12.03.2020 р.); «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 12 від 31.01.2019 р.).

У ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» затверджені директором та введені в дію посадові 
інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно 
до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами._____________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, 
а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила 
інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці.

Наказом № 11 від 03.01.2019 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих 
нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: 
головний інженер Купрій І.Г.; члени комісії: головний енергетик Хрієнко В.M.; начальник 
відділу охорони праці Духновська Л.Ю.; інженер з підготовки кадрів Чуйко H.A.______________

У ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці (наказ № 96 від 20.07.2017 р.), в тому числі «Інструкція з охорони праці 
оператора заправних станцій»._____________________________________________________________

Комірники Маслік Л.І., Штамбур Л.С.. Куцій Н.О. пройшли в ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (посвідчення №№ 116317, 116318, 116319, протокол № 243 від 
13.05.2020 р.), II групи з електробезпеки, до 1000 В.

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_______________________



-журнал реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;__________
-журнал реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони
праці;_______________________________________________________________________________
-журнал перевірки знань з електробезпеки;_____________________________________________
-журнал видачі наряд-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;_____________
-журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;________________
-журнал обліку нафтопродуктів;_______________________________________________________
-журнал огляду запірної арматури, різьбових та фланцевих з’єднань технологічного
обладнання;_________________________________________________________________________
-журнал огляду та ремонту будинків та споруд._________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, 
що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: сховища 
бензину та гасу У=50 м3 -  2 од., інв. №№ 32020003, 32020005, 1960 р.в., СРСР; апарат ГЕЕТ 
У=6,3 м3, зав. № 2160, 1992 р.в., Україна; ємність для відпрацьованого мастила У=6 м3, інв. № 
32080018, СРСР; колонка паливороздавальна 1КЕД-50-0,25-2-1 «НАРА-27М1С», 1998 р.в., 
Росія.

Резервуари для ПММ мають паспорти. Технологічне обладнання передбачене у
вибухонебезпечному виконанні.

Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) 3
урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на
устаткування.

Резервуарам для нафтопродуктів проведено експертне обстеження (технічне
діагностування) фахівцями ТОВ «Придніпровський центр технічного аудиту» (дозвіл 
Держгірпромнагляду № 266.15.30 від 14.04.2015 р.). Надано позитивні висновки за 
результатами експертного обстеження (технічного діагностування) резервуарів: № 34704812-09
01-059.20 від 18.02.2020 р.. № 34704812-09-01-1780.19 від 13.11.2019 р.. № 34704812-09-01
1719.20 від 29.10.2019 р._________________________________________

експлуатаційної документації.
Працівники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

засобами індивідуального захисту (спеціальний вогнестійкий одяг, взуття без сталевих підківок 
і цвяхів, костюми бавовняні, куртки і штани ватяні, рукавиці діелектричні, черевики кожані, 
рукавички кожані) відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом. спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту._________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
У ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» організоване проведення медичних оглядів працівників 

під час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності 
(періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 
від 21 травня 2007 року № 246. працівники ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК». зайняті на роботах 
підвищеної небезпеки, пройшли медичний огляд в ТОВ «Поліклініка сімейної медицини» 
(надано заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від
29.11.2019 р. За результатами заключного акту працівники допущені до виконання робіт._______

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається 
як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні 
нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. 
№ 2694-ХІІ від 14.10.1992. із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; 
НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів».



Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються 
за допомогою Інтернету та друкованих видань.__________________________________________

нормативно-правової таматеріально-тех нічної бази, навчально-методичного забезпечення)

' Ґ Х ОС

О.В. Майстренко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці

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.
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