
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство «Стройторгсервис»__________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м.Дніпро, пр.Пушкіна 39, 25520752, Воробйов Юрій пертович, 0506989669_____________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_____ info@stprom.com.ua___________________________________________________________________
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;

____________вся теріторія України, згідно договорів із Замовником______________________________
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 ш коди_____________Відсутні______________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10.12.2019р.___________
(дата проведення аудиту)

Я,_Воробйов Юрій Петрович_________________________________________________________ ,
(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:

Ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, 
вибухонебезпечним та інертним газом (кисень, аргон, вуглекислий газ, ацетилен), їх зберігання.
Зварювальні роботи_______________________________________________________________________
Газополум’яні роботи_____________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива, а саме:
балон кисневий; балон з аргоном; балон з вуглекислим газом; балон з ацетиленом, Україна_____

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 13 осіб, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм 1
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Договір оренди -  орендовано офісне та виробниче приміщення - договір №16 від 01.02.2012р., 
з ТОВ «Дніпропетровський приладобудівний завод» за адресою: м.Дніпро, вул. Ак. Белелюбського, 70 
та Договір оренди обладнання №16-0 від 01.02.2012р. з ТОВ «Дніпропетровський приладобудівний 
завод» за адресою: м.Дніпро, вул. Ак. Белелюбського,70___________________________________________

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

Інші відомості: Директор -  Воробйов Ю.П., пройшов навчання та перевірку знань з курсу 
«Охорона праці -  загальний курс» у ДП ДНКК «МОНОЛІТ» (протокол від 22.07.2020року №465)
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На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони, наказ №3-ОТ від 5.11.19р. 
члени якої (Голова комісії -  директор Воробйов Ю.П., члени -  комерційний директор Бараник Ю.О., 
інженер-конструктор -  Ержанов Т.Ш.) пройшли навчання та перевірку знань у ДП ДНКК 
«МОНОЛІТ», а саме: з курсу «Охорона праці -  загальний курс» протокол № 501 від 29.07.2020р.
(Бараник Ю.О.) та протокол №478 від 22.07.2020р. (Ержанов Т.Ш.)._________________________________
Наказом №-11ОТ від 5.11.2019р. відповідальною особою за збереження в технічно- справному стані
електроінструменту призначено комерційного директора Бараник Ю.О._____________________________
Наказом №-4ОТ від 5.11.2019р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства 
призначено комерційного директора Бараник Ю.О. Наказом №12-ОТ від 5.11.2019р. відповідальною 
особою за зварювальні роботи призначено комерційного директора Бараник Ю.О. Наказом №9-ОТ від 
5.11.2019р. відповідальною особою за наглядом за справним станом, зберіганням та збереженням в 
справному стані та безпечні умови роботи балонів із стисненими і зрідженими газами призначено 
комерційного директора Бараник Ю.О. Наказом №10-ОТ від 5.11.2019р. відповідальною особою за 
проведення робіт з підвищеною небезпекою з правом видачі наряд-допуску призначено директора 
Воробйова Ю.П. Право затвердження наряд-допусків надається комерційного директора Бараник 
Ю.О. Директор Воробйов Ю.П., комерційний директор Бараник Ю.О. пройшли навчання в ДП ДНКК 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском». Витяг з протоколу №514 та 515 від 31.07.2020р. Директор Воробйов Ю.П., комерційний 
директор Бараник Ю.О. пройшли навчання в ДП ДНКК «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППЬУ, V група 
з електробезпеки до і 1000 В. Витяг з протоколу №463 від 15.07.2020р. Директор Воробйов Ю.П., 
комерційний директор Бараник Ю.О. пройшли навчання в ДП ДНКК «МОНОЛІТ» та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №483 від
22.07.2020р.____________________________________________________________________________________
Електрогазозварник Пономаренко Г.А. -  СПТУ №18 м. Дніпро за професією - електрогазозварник.
Диплом №693109 від 20.06.1991р.________________________________________________________________
Електрогазозварник Пономаренко Г.А на підставі результатів випробувань, проведених у
відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці від_________
19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00
1.16-96. НПАОП 0.00-1.81-18. НПАОП 0.00-1.76-15. СНиП 3.05.05-84. ДСТУ Б.В.2.6- 199:2014. ДСТУ 
Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом РДЕ (111): 
технологічних трубопроводів та устаткування; конструкцій металевих будівельних; обладнання що 
працює під тиском; трубопроводів водопостачання та каналізації; систем газопостачання. Протокол 
№149 від 03.07.2020р. Посвідчення №DH 0058/1465 дійсне до 03.07.2022р.__________________________

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

На підприємстві створено службу з охорони праці наказом № 7-ОТ від 5.11.2019р., до відповідності 
вимог ст.15 закону України «Про Охорону праці». Накази про призначення відповідальних: 
Відповідальним за охорону праці призначено директора Воробйова Ю.П. наказом №1-ОТ від
5.11.2019р.;_____________________________________________________________________________________
Документація системи управління охороною праці:______________________________________________

Положення про систему управління охороною праці; (СУОП) Положення про службу охорони праці; 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці; 
Журнал обліку вступних інструктажів ; Журнал реєстрації періодичних інструктажів на робочому 
місці; Програма первинного інструктажу; Графік навчань і перевірки знань по охороні праці; 
Посвідчення для інженерно-технічних працівників і робітників; Журнал видачі посвідчень по охороні 
праці; Перелік професій і видів робіт, по яких повинні бути розроблений інструкції; Перелік діючих 
інструкцій по охороні праці; Наказ по підприємству про розробку інструкції по охороні праці; 
Посадові інструкції з розділом про обов'язки, працівників і відповідальність в області охорони праці; 
Журнал обліку видачі інструкцій по охороні прані для працівників підрозділів підприємства; Журнал 
реєстрації видачі документації по охороні праці; Заходи щодо охорони праці; Журнал реєстрації 
нещасних випадків на виробництві; Наказ про призначення особи, відповідальної за 
електрогосподарство; Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту,



трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників; Журнал перевірки і видачі
електроінструменту та інші для безпечної роботи охорони праці.____________________________________
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони 
праці. Переглянуті та введені в дію інструкції з охорони праці, наказ №2-ОТ від 
05.11.2019р.:Інструкція з охорони праці № Івступний інструктаж з охорони праці; Інструкція з 
охорони праці № 2 щодо надання долікарняної допомоги; Інструкція №3 щодо дій працівників в разі 
виникнення надзвичайної ситуації; Інструкція з охорони праці № 4 при роботі на персональному 
комп’ютері; Інструкція з охорони праці № 5 при роботі на копіювальних апаратах; Інструкція з 
охорони праці № 6 при користуванні електропобутовими приладами; Інструкція з охорони праці № 7 з 
електробезпеки; Інструкція з охорони праці № 8 при роботі з електроінструментом; Інструкція з 
охорони праці № 9 для прибиральника службових приміщень; Інструкція № 10 про заходи пожежної 
безпеки; Інструкція з охорони праці № 11 при роботі з електроінструментом; Інструкція з охорони 
праці № 12 при виконанні робіт за допомогою візків; Інструкція з охорони праці № 13 при 
експлуатації балонів; Інструкція з охорони праці № 14 для робітників при зберіганні, експлуатації 
балонів зі стисненими та зрідженими газами; Інструкція з охорони праці № 15 для слюсаря збірника; 
Інструкція з охорони праці № 16 при виконанні вогневих робіт; Інструкція № 17 при експлуатації 
посудин, які працюють під тиском; Інструкція з охорони праці № 18 для робітників, які користуються 
вантажопідіймальними машинами, що керуються з підлоги; Інструкція з охорони праці № 19 для 
токаря; Інструкція з охорони праці № 20 під час виконання робіт на фрезерних верстатах; 
Інструкція з охорони праці № 21 для електрогазозварника; Інструкція з охорони праці № 22 для 
слюсаря механоскладальних робіт; Інструкція з охорони праці № 23 для різальника по металу 
(гільйотинні ножиці); Інструкція з охорони праці № 24 для монтажника з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій.______________________________________________________________________

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

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки._______________________________________

експлуатаційної документації,

В наявності нормативно-правові акти з охорони праці:
1. Закон України «Про охорону праці». 2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі 

дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». 3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету 
Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018р. №48. 4.3акон України «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки». 5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. 6. НПАОП 40.1-1.21-98 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 7. Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. 8. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. 9. 
НПАОП 0.00-1.81-18Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. 10. 
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників. 11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. 12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці. 13. 
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці. 14. НПАОП 0,00-4.09
07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. 15. НПАОП 0.00-4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці. 16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і 
затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві. 17. НПАОП 0.00-7.11-12
Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавця-ми охорони праці працівників.________________
Для виконання заявлених робіт у ПП «Стройторгсервис» мається в наявності наступне 
обладнання: 1.Зварювальний трансформатор марка БТ-200, заводський №0803518,2011 рік 
виготовлення, Китай. -  1шт. 2. Зварювальний апарат ТЮ-200А, 2012 рік виготовлення, Китай 1шт. 
3. Зварювальний апарат ТЮ-200А, 2012 рік виготовлення, Китай 1шт. 4. Слюсарний інструмент -  1 
комплект. 5. Балон з аргоном інв.№1, 2012 рік, Україна 1шт. 6. Балон з киснем інв.№2, 2011 рік, 
Україна 1шт. 7. Балон вуглекислотний інв.№3, 2015 рік, Україна 1шт. 8. Балон ацетиленовий інв.№4, 
2014р., Україна, 1шт. 9. Редуктор балона 2018 г АР40/У-30-2ДН. 10. Пальник 2017 г ЛВІТООМР26 
4 0 т  В8Б35-50. 11. Різак газокисневий____________________________________________________________



Р1. 2011 р. в.. Україна. 10. Газоаналізатор ЗОНД 1-57 зав.№208. Україна. Свідоцтво про повірку №06- 
1/19595-5 чинне до 04.11.2020р. 10. Вогнегасник тип ВП-6 інв №1, рік перезарядження- 2020р. 11. 
Респіратори 10 шт. 12 Маска зварювальника 4 піт. 13. Протигаз шланговий ізолюючий ПШ-1, зав. №
99. 2019р.в.____________________________________________________________________________________
Працівники ПП «Стройторгсервис» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі, відповідно до замовлених видів робіт. Матеріально - технічна база відповідає 
вимогам законодавства з охорони праці. Балони із стисненим та зрідженим газом передбачено 
зберігати у спеціально призначених для цього місцях. Наказом № 9-ОТ від 5.11.2019 року 
відповідальним за справний стан та безпечну дію балонів із стисненими та зрідженими газами 
призначено комерційного директора Бараник Ю.О. Робітники проходять первинні та переодичні 
медичні осмотри, згідно наказу №246 від 21.05.2007р. «Про затвердження Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій». Договір №16 від 01.02.2020р. з КП «ДЦПМСД №8». 
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, 
інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання.________________________________

засобів індивідуального захисту,нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці / І?  20лЦЬ. № с& З. /&&-_____ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з мстою 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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