
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО__________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

________________ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМСЕРВІС"______________

53003. Дніпропетровська область. Криворізький район, село Новопілля._______
місцезнаходження,

_____________________________ вулиця Садова, будинок 1А________________________
м ісцезнаходження,

___________________________ код ЄДРПОУ 30502268______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

____________ керівник - директор Добровольський Віктор Васильович_____________
прізвище, ім’я та по батькові керівника.

_____________ тел. (056) 404-79-97, e-mail: ukrpromservis2014@ ukr.net_____________
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 території України, згідно договорів підряду_______
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___________________
згідно додатку 1 "Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної 

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами 
та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій 
екологічного і санітарноепідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. 
№  1788). ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з 
вищенаведеним ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами не проводить.__________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________________
________________________ 31.03.2020, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"________________________

(дата проведення аудиту)

Я , Добровольський Віктор Васильович___________________________________________
(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:_______________________________
- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 
Порягтку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
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(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: парові та
водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт.__________

(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 - 11, в тому числі на яких існує підвищений ризик______________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 5 ___________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі і споруди: приміщення площею 6.4 кв.м., під офіс, за адресою: Дніпропетровська
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 

область. Криворізький район, с. Новопілля. вул. Садова, 1 А, згідно з договором оренди
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

нерухомого майна від 01.01.2016 № 3-ОР, укладений з Новопільською сільською радою 
Криворізького району Дніпропетровської області; будівля боксу, будівлі складів, будівля 
побутового приміщення, нежитлові будівлі, за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе (вул. Криворіжсталі). Із. згідно з витягом з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 
виданого КП "Криничанське бюро технічної інвентаризації" від 12.06.2017. індексний
номер витягу 89277454.__________

Інші відомості: директор Добровольський В.В. пройшов навчання та перевірку 
знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 19.09.2018 № 9/94); з "Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті” в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.09.2018 
№ 9/66); з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском" в ТОВ "НКЦ "ГРАНІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.03.2019 № 30); з 
"Правил безпеки систем газопостачання" в ПАТ "КРИВОРІЖГАЗ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 20.09.2018 № 13); з ’’Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 19.09.2018 №  9/115); з "Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом і пристроями" в  ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 12.02.2020 № 2/30); з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.09.2018 № 9/133). V група з 
електробезпеки; з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів” в



ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії учбового закладу
ТОВ ”НКЦ "МОНОЛІТ" (протокол від 04.10.2018 № 10/29), V група з електробезпеки; 
з пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки в комісії учбового закладу ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (витяг з протоколу засідання
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 10.09.2018 № 134)._____________

Головний інженер Демченко А.М. пройшов навчання та перевірку знань з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 19.09.2018 № 9/94); з "Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ” та перевірку знань в комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.09.2018 
№ 9/66); з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском” в ТОВ "НКЦ "ГРАНІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.03.2019 №  30); 
з "Правил безпеки систем газопостачання" в ПАТ "КРИВОРІЖГАЗ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 20.09.2018 № 13); з "Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 19.09.2018 № 9/115); з "Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом і пристроями" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 12.02.2020 № 2/30); з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України” в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.09.2018 № 9/133). V група з 
електробезпеки; з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії учбового закладу 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (протокол від 04.10.2018 № 10/29). V група з електробезпеки; 
з пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки в комісії учбового закладу ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (витяг з протоколу засідання
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 10.09.2018 № 134)._____________

Інженер з охорони праці Юдакова О.П. пройшла навчання та перевірку знань 
з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/24); з "Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 04.12.2019 № 12/6); з "Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском" в ТОВ "НКЦ "ГРАНІТ" та перевірку знань в комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань



охорони праці від 19.03.2019 № 30); з "Правил безпеки систем газопостачання" в
ПАТ "КРИВОРІЖГАЗ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 20.09.2018 № 13); з "Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.09.2018 №  9/115); з "Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 12.02.2020 №  2/30); з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України" в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.12.2019 № 12/10). V група з 
електробезпеки; з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії учбового закладу 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (протокол від 04.10.2018 № 10/29). V група з електробезпеки.

Майстер Грязнов В.А. пройшов навчання та перевірку знань з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
18.09.2019 № 9/92); з "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 18.09.2019 № 9/80); 
з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в 
ТОВ "НКЦ "ГРАНІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.03.2019 №  30); з "Правил безпеки 
систем газопостачання" в ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці підприємства (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 20.02.2020 № 1-СГ); з "Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 12.02.2020 № 2/57); з "Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом і пристроями" в ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці підприємства (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 17.02.2020 № 1-ІЛ); з "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 18.09.2019 № 9/86). IV група з 
електробезпеки; з пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань з 
питань пожежної безпеки в комісії учбового закладу ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки
від 12.09.2019 № 123).



Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про
призначення відповідальних осіб:_____________________________________________________
- Наказом від 17.02.2020 № 23-ВОП відповідальною особою за видачу нарядів-допусків 
при виконанні газонебезпечних робіт призначено головного інженера Демченка А.М.
- Наказом від 17.02.2020 № 23-ВОП відповідальною особою за організацію та безпечне 
проведення газонебезпечних робіт призначено майстра Грязнова В.А.__________________
- Наказом від 24.01.2020 № 15-ВОП відповідальною особою за справний стан і безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском призначено майстра Грязнова В.А.
- Наказом від 03.02.2020 №  19-ВОП відповідальною особою за виконання робіт з 
монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції 
газовикористовуючих установок та обладнання (котли та інші установки, які 
використовують газ як паливо для вироблення теплової та електричної енергії для 
опалення, гарячого водопостачання та на технологічні потреби виробництв) призначено 
на майстра Грязнова В.А._____________________________________________________________
- Наказом від 03.02.2020 № 21-ВОП відповідальною особою за пожежну безпеку, за 
організацію та безпечне виконання газополум'яних робіт призначено майстра 
Грязнова В.А.________________________________________________________________________
- Наказом від 03.02.2020 № 20-ВРП  відповідальною особою за організацію та безпечне 
виконання робіт на висоті призначено майстра Грязнова В .А.___________________________
- Наказом від 19.04.2018 № 21-А за електрогосподарство призначено начальника 
дільниці ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" Марчука В.І.. який пройшов навчання та 
перевірку знань: з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів". 
"Правил пожежної безпеки України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 17.04.2019 № 4/97), V група з електробезпеки; з "Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань 
в комісії учбового закладу ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (протокол від 15.07.2019 № 7/94-1). 
V група з електробезпеки._____________________________________________________________

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

На ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" створена служба охорони праці, яка діє відповідно 
до "Положення про службу охорони праці", переглянутого та затвердженого наказом від
03.12.2013 № 3 1-А. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на 
інженера з охорони праці Ю дакова О.П._______________________________________________

На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на 
підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 
02.09.2015 № 89-А: Голова комісії - директор Добровольський В.В.; члени
комісії: головний інженер Демченко A.M.. інженер з охорони праці Ю дакова О.П._____

На пі дприємстві розроблені та введені в дію:__________________________________ .
- Положення про систему управління охороною праці, переглянуте та затверджене 
наказом від 21.12.2017 № 126-А ;______________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, переглянуте та затверджене наказом від
03.12.2013 № 31-А :____________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, переглянуте та затверджене наказом від 03.12.2013 № 3 1-А;_____________________
- Положення про порядок та застосування нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки, переглянуте та затверджене наказом від 03.12.2013
№  З 5-А.______________________________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці: Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці; Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів



з питань пожежної безпеки; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на 
підприємстві; Ж урнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві.__________________________________________________________________________

На підприємстві розроблені, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року 
№ 336, затверджено та введені в дію посадові інструкції: директора, головного інженера, 
інженера з охорони праці, майстра.____________________________________________________

Затверджені наказом від 13.09.2019 № 137-А інструкції з охорони праці за 
професіями та видам робіт: Інструкція з охорони праці № 33 для електрогазозварника; 
Інструкція з охорони праці № 38 для монтажника устатковання металургійних заводів; 
Інструкція з охорони праці № 57 для слюсаря по експлуатації та ремонту газового 
устатковання; Інструкція з охорони праці № 58 для слюсаря з ремонту устатковання; 
Інструкція з охорони праці № 60 під час виконання робіт ручним електрифікованим 
інструментом; Інструкція з охорони праці № 61 під час виконання робіт ручним 
немеханізованим інструментом; Інструкція з охорони праці № 63 під час експлуатації, 
зберігання і транспортування балонів зі зрідженими, стиснутими, розчиненими газами; 
Інструкція з охорони праці № 65 щодо надання домедичної допомоги потерпілим; 
Інструкція з охорони праці № 88 з електробезпеки для І групи; та інші. Інструкції по 
формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку
інструкцій з охорони праці".___________________________________________________________

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

Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає 
заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли 
навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення: 
електрогазозварник Решетов М.В. пройшов навчання за професією в 
ТОВ ”УКК "ПРОФІ ЛАЙН" і здобув кваліфікацію електрогазозварника, посвідчення 
від 31.01.2018 № 00107-П; атестований в ТОВ ПНП "Коксохімтепломонтаж" посвідчення 
зварника діє до 27.12.2021 № 291-ДН-58 з допуском до ручного дугового зварювання 
покритим електродом парових і водогрійних котлів; посудин, що працюють під тиском; 
трубопроводи пари і гарячої води; систем газопостачання; з пожежно-технічного 
мінімум в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань
з питань пожежної безпеки від 20.02.2019 № 17;________________________________________
монтажник технологічного устатковання та пов’язаних з ним конструкцій (котельного 
устатковання) Котляренко В.Д. пройшов навчання за професією в ПЗ "ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ" і здобув кваліфікацію монтажника 
технологічного устатковання та пов’язаних з ним конструкцій (котельного
устатковання). свідоцтво від 22.01.2020 № 012-20-02;___________________________________
монтажник технологічного устатковання та пов’язаних з ним конструкцій (котельного 
устатковання) Тапдигов Ч.С. пройшов навчання за професією в ПЗ "ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ" і здобув кваліфікацію монтажника 
технологічного устатковання та пов’язаних з ним конструкцій (котельного
устатковання). свідоцтво від 22.01.2020 № 012-20-03;___________________________________
монтажник технологічного устатковання та пов’язаних з ним конструкцій 
(металургійного устатковання) Контар О.О. пройшов навчання за професією в 
ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ" і здобув кваліфікацію монтажника 
технологічного устатковання та пов’язаних з ним конструкцій (металургійного
устатковання). свідоцтво від 22.01.2020 № 012-20-03;___________________________________
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Ярий С.Ю. пройшов 
навчання за професією в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ" і здобув 
кваліфікацію слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, свідоцтво 
від 22.01.2020 № 015-20-01;___________________________________________________________



слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Наконечний П.П. пройшов
навчання за професією в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ" і здобув 
кваліфікацію слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, свідоцтво
від 22.01.2020 № 015-20-02;___________________________________________________________
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устатковання (Осадна І.О.) пройшов 
навчання за професією в професійно - технічному училищі № 44 м. Кривого Рогу і 
здобув кваліфікацію електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устатковання,
свідоцтво від 08.04.2009 № 548687.____________________________________________________
Працівники підприємства відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" та 
"Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці", затвердженого наказом по підприємству від 03.12.2013 № 3 1-А. навчені і 
пройшли перевірку знань з нормативних актів з питань охорони праці, електробезпеки, 
пожежної безпеки, інших відповідних Правил в обсязі виконуваної ними роботи в комісії 
по перевірці знань з питань охорони праці підприємства, а саме: з загального курсу з 
охорони праці, надання домедичної допомоги, з загальних питань електробезпеки, 
пожежної безпеки (протокол від 24.01.2020 №  2-ОП); з "Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском" (протокол від 24.01.2020 № 2-ПТ); 
з "Правил безпеки систем газопостачання" (протоколи від 20.02.2020 № 1-СГ. № 2-СГ); 
з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями" (протокол від
17.02.2020 № 1-ІП); з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів". 
"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної 
безпеки України", "Правил охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями" (протоколи від 03.02.2020 № 2-ЕБ, від 24.01.2020 № 1-ЕБ,
від 16.03.2020 № 5-ЕБ)._____ __________________________________________________________

У ПП В О  "У К РП РО М С Е РВ ІС " є в наявності необхідна експлуатаційна 
документація (паспорти, інструкції з експлуатації на обладнання, що використовується 
при виконанні робіт) на обладнання та устатковання. що використовуються при 
виконанні заявлених робіт, що декларуються. На підприємстві, здійснюється контроль за 
додержанням працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин та
механізмів, відповідно до вимог з питань охорони праці.________________________________

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві експлуатується 
наступне обладнання та устатковання та проходить випробування у термін, 
встановлений законодавчими документами з питань промислової безпеки, 
а сам е:_______________________________________________________________________________
- газополум’яне устатковання випробування якого проведено ПП "Гефест Плюс" 
(свідоцтво про атестацію № 08-0075/2018). а саме: редуктори кисневі (2 од.), протоколи 
випробування від 16.01.2020 № 015480. № 015481; редуктори пропанові (2 од.), 
протоколи випробування від 16.01.2020 № 009706. № 009707; різаки (2 од.), протоколи 
від 17.03.2020 № 019157, №  019158; рукава кисневі (2 од.), протоколи від 16.01.2020 
№ 015362. № 015363;____________________________________________________________ •
- зварювальний апарат ВДМ-630, інв. № 020. повірку ізоляції проведено 
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол 
№ 32152994-29.11.18-255/1-20. термін наступного випробування 16.06.2020 (Свідоцтво 
про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ІБО 10012:2005 від 29.11.2018 
№ 08-0037/2018. Дозвіл ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" № 121.18.30 на виконання робіт 
підвищеної небезпеки, терміном дії до 22.03.2023);_____________________________________
- баластовий реостат РБС-303У2 інв. № 021. повірку ізоляції проведено 
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол 
№ 32152994-29.11.18-255/2-20. термін наступного випробування 16.09.2020;____________
- баластовий реостат РБС-303У2 інв. № 022. повірку ізоляції проведено 
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол
№ 32152994-29.11.18-255/3-20. термін наступного випробування 16.09.2020;



кутова шліфувальна машинка, інв. № 1761, повірку ізоляції проведено
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол 
№  32152994-29.11.18-904/11-19, термін наступного випробування 01.04.2020;___________
- кутова шліфувальна машинка, інв. № 1823. повірку ізоляції проведено 
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ”. протокол 
№  32152994-29.11.18-904/12-19. термін наступного випробування 01.04.2020;___________
- кутова шліфувальна машинка, інв. № 1824. повірку ізоляції проведено 
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол 
№  32152994-29.11.18-904/13-19. термін наступного випробування 01.04.2020;___________
- кутова шліфувальна машинка, інв. № 1861. повірку ізоляції проведено 
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол 
№  32152994-29.11.18-904/14-19. термін наступного випробування 01.04.2020;___________
- перфоратор, інв. № 2021. повірку ізоляції проведено електротехнічною лабораторією 
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/1-19. термін 
наступного випробування 01.04.2020;__________________________________________________
- перфоратор, інв. № 1954. повірку ізоляції проведено електротехнічною лабораторією 
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/2-19. термін 
наступного випробування 01.04.2020;__________________________________________________
- дриль-шурупокрут, інв. № 2022. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/5-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- дриль-шурупокрут. інв. № 2083. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/6-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- циркулярна пила, інв. № 1996. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/9-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- циркулярна пила, інв. № 1993. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/10-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- подовжувач Ь=25 м. інв. № 250. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/23-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- подовжувач Ь=25 м. інв. № 126. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/24-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- відбійний молоток, інв. № 2050. повірку проведено електротехнічною лабораторією 
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/22-19. термін 
наступного випробування 01.04.2020;__________________________________________________

газоаналізатор Х -а т  2500. зав. № АЮ Ь-0140. повірку проведено 
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", свідоцтво про повірку законодавчо 
регульованого засобу вимірювальної техніки від 07.06.2020 № 140819 (Свідоцтво про
уповноваження № ПК 030-2014 від 29.12.2014');_______________________________________

газоаналізатор Х -а т  2500, зав. № AR.1L-1307, повірку проведено 
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ". свідоцтво про повірку законодавчо 
регульованого засобу вимірювальної техніки від 07.06.2020 № 140821;__________________
- манометр кисневий "ДМ 05063" (2 од), зав. №№ 181001163. 1901053743. повірку 
робочого засобу проведено 07.02.2020 ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ":

штангенциркуль Ш Ц-І-300-0,02, зав. № 1100. повірку проведено 
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", свідоцтво про перевірку від 24.02.2020
№ 197038;



кутова шліфувальна машинка, інв. № 1761, повірку ізоляції проведено
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол
№  32152994-29.11.18-904/11-19. термін наступного випробування 01.04.2020;___________

кутова шліфувальна машинка, інв. № 1823. повірку ізоляції проведено 
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ”. протокол 
№  32152994-29.11.18-904/12-19. термін наступного випробування 01.04.2020;___________
- кутова шліфувальна машинка, інв. № 1824. повірку ізоляції проведено 
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол 
№  32152994-29.11.18-904/13-19. термін наступного випробування 01.04.2020;___________
- кутова шліфувальна машинка, інв. № 1861. повірку ізоляції проведено 
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол 
№  32152994-29.11.18-904/14-19. термін наступного випробування 01.04.2020;___________
- перфоратор, інв. № 2021. повірку ізоляції проведено електротехнічною лабораторією 
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/1-19. термін 
наступного випробування 01.04.2020;__________________________________________________
- перфоратор, інв. № 1954. повірку ізоляції проведено електротехнічною лабораторією 
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/2-19. термін 
наступного випробування 01.04.2020;__________________________________________________
- дриль-шурупокрут. інв. № 2022. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/5-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- дриль-шурупокрут. інв. № 2083. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/6-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- циркулярна пила, інв. № 1996. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/9-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- циркулярна пила, інв. № 1993. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/10-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- подовжувач Ь=25 м. інв. № 250. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/23-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- подовжувач Ь=25 м. інв. № 126. повірку ізоляції проведено електротехнічною 
лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/24-19. 
термін наступного випробування 01.04.2020;___________________________________________
- відбійний молоток, інв. № 2050. повірку проведено електротехнічною лабораторією 
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протокол № 32152994-29.11.18-904/22-19. термін 
наступного випробування 01.04.2020;__________________________________________________

газоаналізатор Х -а т  2500. зав. № АЮ Ь-0140. повірку проведено 
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ". свідоцтво про повірку законодавчо 
регульованого засобу вимірювальної техніки від 07.06.2020 № 140819 (Свідоцтво про
уповноваження № ПК 030-2014 від 29.12.2014);_______________________________________

газоаналізатор Х -а т  2500. зав. № AR.IL-1307, повірку проведено 
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", свідоцтво про повірку законодавчо 
регульованого засобу вимірювальної техніки від 07.06.2020 № 140821;__________________
- манометр кисневий "ДМ 05063" (2 од), зав. №№ 181001163, 1901053743, повірку 
робочого засобу проведено 07.02.2020 ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ";

штангенциркуль Ш Ц-І-300-0,02, зав. № 1100, повірку проведено 
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”, свідоцтво про перевірку від 24.02.2020
№ 197038;



лінійка вимірювальна металева, зав. № 1101, калібрування проведено
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", свідоцтво про калібрування від 25.02.2020 
№ СК 0461/20:________________________________________________________________________
- рулетка вимірювальна металева Ш ТЕКТООЬ, зав. № МТ-0306, калібрування проведено 
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", свідоцтво про калібрування 25.02.2020 
№ СК 0460/20:________________________________________________________________________
- пояса запобіжні ПЛК-2-Е (2 од.), зав. №№ 006798, 006797, повірку проведено 
електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ", протоколи 
випробування №№ 32152994-29.11.18-100/4-20. 32152994-29.11.18-100/1-20. термін 
наступного випробування 05.08.2020:__________________________________________________
- стропи запобіжні 2СЛ2 (4 од.), зав. №№ 018337. 018354. 018331. 018332. повірку 
проведено електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ". протоколи 
випробування №№ 32152994-29.11.18-100/5-20. 32152994-29.11.18-100/6-20. 
32152994-29.11.18-100/2-20. 32152994-29.11.18-100/3-20. термін наступного 
випробування 05.08.2020:_____________________________________________________________
- противогаз ізолюючий ИП-4МК. рік виготовлення 2017:______________________________

інше устатковання. що використовується під час виконання робіт, що
декларуєтся.____________ _____________________________________________________________
_____ При виконанні робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного
обслуговування, реконструкції парових та водогрійних котлів будуть виконуватись 
підприємством за технічними умовами: "Технічні умови ТУ У 00192494.003-2001 на 
колектори і поверхні нагріву стаціонарних парових і водогрійних котлів і 
котлів-утилізаторів з робочими параметрами середовища: тиск до 11 МПа (110 кгс/см2), 
температура до 813 К (540 °С). Виготовлення, монтаж, ремонт та реконструкція.
(Реєстраційний № 20)"._______________________________________________________________
_____ При укладанні угод на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне
обслуговування, реконструкцію парових та водогрійних котлів, керівництвом 
підприємства враховується забезпеченість працівників санітарно-побутовими умовами
безпосередньо на місці проведення робіт.______________________________________________
_____ Підприємство буде використовувати проектно-технологічну та ремонту
документацію розроблену та затверджену в установленому порядку або з використанням
документації на проведення ремонтів, що буде надано замовником._____________________
_____ На проведення після ремонтного контролю зварних з’єднань котлів методами, що
не руйнують ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" уклало договір підряду з 
ТОВ "ПромТехДіагностика" від 16.01.2020 № 020-20Д на виконання робіт з 
неруйнівного контролю металу (візуально-оптичний, ультразвуковий, кольоровий, 
магнітометричний, радіометричний та інші) та технічного огляду обладнання (Дозвіл на 
виконання роботи підвищеної небезпеки № 32.17.30. що діє до 18.09.2022. виданий
Державною службою України з питань праці).__________________________________________

експлуатаційної документації,
_____ Всі працівники підприємства ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" забезпечені спецодягом.
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці", а саме: костюм 
бавовняний, куртка бавовняна, костюм брезентовий або костюм для зварника, черевики 
шкіряні, каска, щиток захисний, рукавички діелектричні, окуляри захисні та інше. Засоби 
індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників.______________________________________________________________

засобів індивідуального захисту



_____ Підприємство має Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію заявлених машин, механізмів, устатковання. а саме:______________________
- Дозвіл № 910.13.15 виданий Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду. терміном дії з 27.12.2013 до 26.12.2018. з 
продовженням до 26.12.2023. яким дозволяється виконувати:___________________________

- монтаж, демонтаж, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, а саме: технологічного устатковання. лінійних частини та їх елементів систем 
газопостачання природним газом (з надлишковим тиском до 0.6 МПа) суб'єктів 
господарювання, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт:

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: устатковання для видобутку та 
транспортування корисних копалин відкритим способом: конвеєрних стрічок для 
гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості: устатковання 
для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів;_____________________________________________________

- демонтаж машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: 
вантажопідіймальних кранів і машин;____________________________________ _____________

- відкриті гірничі роботи;_____________________________________________
- роботи в бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 

трубопроводах);__________________________ ___________________________________________
- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею 

грунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів._________________________________
- Дозвіл № 0245.16.12 виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській 
області, терміном дії з 25.03.2016 до 24.03.2021. яким дозволяється виконувати:_________

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: лінійних частини та їх 
елементів систем газопостачання природним газом суб'єктів господарювання; 
електричного устатковання електричних станцій та мереж, технологічного 
електрообладнання напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно); посудин, що працюють 
під тиском понад 0,05 МПа; трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 
0,05 М Па і температурою води вище 110 °С, які підлягають реєстрації в територіальних 
органах Держпраці; вантажопідіймальних кранів і матттин:_____________________________

- газонебезпечні роботи та роботи у вихопожежонебезпечних зонах;_________________
- зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.______________________________________

- Дозвіл №  0246.16.12 виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській 
області, терміном дії з 25.03.2016 до 24.03.2021, яким дозволяється експлуатувати:_____

- посудини, що працюють під тиском понад 0.05 М Па (балони із стисненим, 
зрідженим (кисень технічний -  1 од., пропан-бутан -  1 од.) газом. Україна);____________

- вантажопідіймальні машини (лебідка електрична типу ЛМ-2-250. 2015 р.в.. Україна; 
лебідка електрична монтажна ЛЗЦ-5, 2006 р.в., Україна; лебідка електрична тягова
типу ТЗЛ -8, 2002 р.в., Україна).__________________________________________________ _
_____ Всі працівники підприємства П П  В О "У К РП РО М С Е РВ ІС ", що зайняті на
роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та 
періодичний медичний огляд в ТОВ "Сімейна клініка ПМС" згідно з "Порядком 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій", затвердженим наказом 
МОЗ України від 21.05.2007 № 246 та проходять психофізіологічну експертизу в 
ТОВ "Сімейна клініка ПМС", Регіональному відділі психофізіологічної експертизи 
Іноваційно - впроваджувальної фірми "Ековентпром". ТОВ "МЕДИКОМ". 
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТП".__________________________________________________ _ _ _ _



_____ На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійного захворювання. аваріям і пожежам в
ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" на 2020 рік”._____________________________________________

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження 
аварійних ситуацій забезпечується:____________________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві необхідними 
Положеннями з питань охорони праці:_________________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці:______________________
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників 
ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС";__________________________________________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих 
місцях;___________________
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також 
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;__________________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;_____________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
_____ У ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" є в наявності нормативно-правова
документація: Закон України "Про охорону праці". "Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107. НПАОП 0.00-1.16-96 "Правила 
атестації зварників". НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті". НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями". НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем 
газопостачання". НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском". НПАОП 0.00-5.11-85 "Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт". НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів". НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників". 
НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці". 
НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". 
НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці". НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про роботу 
уповноважених трудових колективів з питань охорони праці", 
НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою", 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці", 
НАПБ А .01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні", Порядок проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 21 грудня 2007 року № 246._____________________________
_____ У ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером.
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними 
посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, 
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони 
праці, перевірки знань з питань охорони праці._________________________________________



Матеріально - технічна база ПП ВО "УКРПРОМСЕРВІС" відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які
декларується.__________________________________________________________________________

нормативно-правової та матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В .В. Добровольський _
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20^ ^  р. № '  .тУ . .  /< 2.

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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