
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

адреса: 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 
будинок 36, код згідно ЄДРПОУ 35862935______________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Прохоров Едуард Володимирович, ((050) 437-70-02____________________________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: promgaskomplekt@gmail.com______________________________________________
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)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
______________________ договір відсутній_________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту 06.07.2020________________
(дата проведення)

Я , ___ Прохоров Едуард Володимирович,___________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

_________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ ___________________________ 5

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, устаткування підвищеної небезпеки:

_________роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_____________________________
(найменування виду робіт 

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 -  9, у тому числі 6 на яких існує ризик виникнення 
травм__________________________________________________________________________________

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

mailto:promgaskomplekt@gmail.com


Офісне приміщення орендоване (договір оренди № 7 від 01.10.2015 з ГОВ «Дніпровська 
пересувна механізована колона № 5) за адресою; Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
пр. О. Поля. 36. Виробниче приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
вул. Академіка Белелюбського. 14_______________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор -  Прохоров Едуард Володимирович, головний інженер -  
Прокопенко Віктор Володимирович, пройшли навчання в ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека» перевірка знань комісією Управління Держпраці у Житомирській області; ФОП 
Макаров Д.В. перевірка знань комісією Управління Держпраці у Запорізькій області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-правових актів з охорони 
праці (витяг з протоколу №81 -409-17 від 1 1.08.2017р.)

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПЕЕЗ. ППБУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг з 
протоколу № 62.09-19 EJI від 27.09.2019р.)

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (витяг з протоколу № 1.09-19 ПРМ від 18.09.2019р.)

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(витяг з протоколу № 266 від 02.08.2017р.)

Наказом від 06.07.2020р. № 5 начальника дільниці Гирич Ірину Миколаївну 
призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, яка пройшла 
навчання.

Наказом від 05.09.2019р. № 1 головного інженера Прокопенко Віктора 
Володимировича призначено особою, яка затверджує наряди-допуски.

Наказом від 06.07.2020р. № 5 начальника дільниці Гирич 1рин\ Миколаївну
призначено особою, яка видає наряди-допуски._____________________________________

прізвищ е, ім 'я  та  по батькові осіб, які відповідаю ть за  дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки:

Наказом № 1-Ої І по підприємству від «05» вересня 2019 року створено службу з 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці (за 
с у м і с н и ц т в о м ) Прокопенко Віктора Володимировича (наказ № 1-011 від 05.09.2019р.).

На підприємстві наказом від 05.09.2019р. № 1-ОП створена комісія з перевірки знань
з питань охорони праці: Голова комісії -  директор Прохоров Е.В.. члени комісії: головний 
інженер Прокопенко В.В.. начальник дільниці Гирич І.М._____

Також на підприємстві переглянуті та затверджені:
- Положення про службу охорони праці (наказ № 2-ОП від 05.09.2019р.)
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ № 2-ОП від 05.09.2019р.)
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
(наказ № 2-ОП від 05.09.2019р.)
- Положення про систему управління охороною праці (наказ № 2-ОГ1 від 05.09.2019р.)
- Програма в с т у п н о г о  інструктажу з питань охорони праці (наказ № 2 - О П  від 
0 5 . 0 9 . 2 0 1 9 р . )

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 2-ОП від 
05.09.2019р.)
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ № 2-ОП від 05.09.2019р.). в т о м у  числі: № 25 
Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті: № 24 Інструкція з охорони
праці при роботах з електроінструментом; № 11 Інструкція з охорони праці під час роботи



3 інструментом, пристроями, обладнанням; № 26 Інструкція з охорони праці під час 
надання домедичної допомоги особам у невідкладних станах.
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації 
інструктажів з питапь охорони праці на робочому місці: журнал реєстрація інструкцій з 
охорони праці на підприємстві.

Працівники підприємства ПП «Промгазкомплект», що зайняті на роботах підвищеної 
небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний 
огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246.

Працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли 
навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки. 
пожежної безпеки, ПБЕЕС. ПТЕЕС, ППБУ. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (протокол № 1 від 01.10.2019р)

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у ПАТ 
«Інтерпайп НТЗ» згідно з договором № 19/4190 від 23.09.2019р..

наявністю  служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та  інструктажу з питань охорони праці.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладнання: інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: . кутові 
шліфувальні машинки Макііа ОА5РЗО, дриль Рпірго-М НР-120. дриль Интерскоп ДУ- 
16/1000 ЄР. драбини Скалиссима. стропи СТП=2т (акт випробування від 03.2020р.). 
стропи С Т П -Іт  (акт випробувань від 03.2020р.). стропи СТП=Зт (акт випробувань від 
03.2020р.), вишка Тура, пояси запобіжні лямкові із стропом із сталевого троса, сгрічки 
сигнальні, каски захисні універсальні, захисні каски, захисні костюми, пояси лямкові 
комбіновані в комплекті зі стропом. Усе обладнання та 313 використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічному справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників._____________________ ____________

експлуатаційної документації.

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 
0.007-7.17-18, працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту (костюм (на 12 міс), черевики (на 12 міс), рукавиці (на 
12 міс), каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12 міс), окуляри захисні відкриті ( до 
зносу), взимку додатково : куртка утеплена (на 36 місО, чоботи (на 36 міс), підшоломник 
утеплений (на 24 міс), які були придбані у грудні 2019р. Ведеться Журнал видачі і 
повернення спецодягу, спецвзуттям 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»; 
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ 
від 26.10.2011 р. № 1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-
18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками



засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 10.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів»; «Правила улаштування електроустановок»; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та ін.. 
Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки

навчально- 
и з охорони 
нь.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 ^ ^ .

№ <Р& Л&/с£^

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.".

знань з питань праці. Підприємство забезпечено необхідною
методичною т ^ ^ ^ г а л щ Ш ^ ю с іб н и к а м и .  Є необхідні нормативно-правові акт
пращ, що ре

о-правом Л ^ш иеріально-технічної бази навчально-м етоличного забезпечення

11 серпня 2020 ‘р>

ся за допомогою Інтернету та друкованих вида

Прохоров Е.В. 
(ініціали та прізвище)


