
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ВЕНТ ГАЗ СЕРВІС»____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50019, Дніпропетровська область. м. Кривий Ріг, вул. Свято- 
Миколаївська, буд.20,кв.2, код згідно з ЄДРПОУ 43562389_________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Директор Богдан Андрій Миколайович тел. (067) 564-45-70________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
e-mail - bogdanandreynikolaevich@gmail.com__________________

номер телефону, телефаксу, адреса , електронної пошти

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області
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

(найменування страхової компанії,
Згідно Додатку 1 та правил проведення страхування 

цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності)
згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.2002
р. №1788 в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ
ГАЗ СЕРВІС» страхування не проводиться т.щ. не є об’єктом
підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці: 02.09.2020_______________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Богдан Андрій Миколайович
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:
____ обстеження , ремонт і чищення димарів, повітропроводів

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

mailto:bogdanandreynikolaevich@gmail.com


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,
6 робочих місця, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм 3
кількість робочих місць, у тому числі тих,

Офісне та виробниче приміщення орендовані (Договір №13/7 
від 13.07.20 р. З ТОВ «Навчально-технічний центр»)за 
адресою: м.Кривий Ріг, вул.Сахарова,1,прим.22

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
виробничих об'єктів -0

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
цехів, дільниць, структурних підрозділів-0

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості :
Директор - Богдан Андрій Миколайович,інженер з охорони_____

праці(майстер)- Шаповал Валентина Євгенівна,майстер Скалозуб____
Вадим Миколайович пройшли навчання в ТОВ «ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
РОБІТНИКІВ» ,перевірка знань комісією Головного управління______
Держпраці у Дніпропетровської області:___________________________
____Законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці,
гігієни праці, надання домедичної допомоги при нещасних_________
випадках, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол №121 від 
14.07.2020 р.)____________________________________________________

____Директор- Богдан Андрій Миколайович,інженер з охорони
праці(майстер)-Шаповал Валентина Євгенівна пройшлі навчання в 
ТОВ «ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ РОБІТНИКІВ» ,перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровської 
області:
____НПАОП 0.00-1.7 6-15 Правил безпеки систем газопостачання і
НПАОП 45.25-1.01-92 Правил виконання робіт з ремонту печей і 
димових каналів (протокол №37-1/3 від 16.06.2020 р.) ;___________
____ПТЕЕС- Правила технічної експлуатації електроустановок______
споживачів ІІІ група (протокол №124-2 від 01.07.20);____________

ДНАОП 0.00-1.21-98. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ__________
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ ІІІ група (протокол №124/1 від
14.07.20) ; 
____Директор- Богдан Андрій Миколайович пройшов навчання і
перевірку знань з «Питаній пожежної безпеки» (протокол №6 від
10.06.20__________________________________________________________) 
____Майстер-Шаповал Валентина Євгенівна пройшла навчання і
перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму для 
працівників,зайнятих на роботах з підвищеною пожежною
небезпекою (протокол №107 від 10.06.20)



Директор- Богдан Андрій Миколайович,інженер з охорони
праці(майстер)-Шаповал Валентина НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (№9 
від 27.07.2020)

Наказом №3-ОП від 10.06.20 р. призначено інженером з охорони
праці майстра Шаповал Валентину Євгенівну________________________

Наказом №4-ОП від 10.06.20 р. призначено майстра Шаповал______
Валентину Євгенівну відповідальною особою за електрогосподарство 
та пожежну безпеку у Товаристві, на час її відсутності обов'язки
покладаються на директора Богдана Андрія Миколайовича;__________

Наказом №5-ОП від 10.06.20 р майстра Шаповал Валентину________
Євгенівну призначено відповідальною особою за організацію та____
безпечне проведення робот підвищеної небезпеки у Товаристві, а 
саме: обстеження,ремонт і чищення димарів,повітропроводів, на 
час її відсутності обов'язки покладаються на директора Богдана 
Андрія Миколайовича;______________________________________________

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

_____Наказом №1-ОП від 10.06.20 р. на підприємстві створена
служба охорони праці._____________________________________________

Згідно наказу №2-ОП від 10.06.20 р майстра Шаповал Валентину 
Євгенівну призначено відповідальною особою за виконання функцій
служби з охорони праці в Товаристві, яка керується в своїй______
роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони
праці Товариства, розробленим на основі НПАОП 0.00-4.21-04______
(Типове Положення про службу охорони праці) і враховує специфіку 
виробництва, види діяльності та чисельність працівників, їхні
умови праці та інші специфічні фактори Товариства, визначає_____
структуру служби, її чисельність, основні завдання, функції та 
права працівників відповідно до чинного Законодавства.__________

____На підприємстві наказом № 6-ОП від 16.06.20 створена комісія
з перевірки знань з питань охорони праці: голова комісії- 
директор-Богдан А.М.,члени комісії- Шаповал В.Є.,Скалозуб В.М.

Також на підприємстві розроблені:____________________________
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження

№8-ОП від 16.07.2020)_____________________________________________
Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про_____

затвердження №9-ОП від 16.07.2020)_______________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань 

робітників з питань охорони праці (наказ про затвердження №10-0П
від 16.07.2020)___________________________________________________

Положення про систему управління охороною праці СУОП(наказ
про затвердження №11-ОП від 16.07.2020)__________________________

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці(наказ
про затвердження №12-ОП від 16.07.2020)__________________________

Програма первинного інструктажу з питань охорони праці(наказ 
про затвердження №13-ОП від 16.07.2020)__________________________



Перелік інструкцій з охорони праці Програма вступного
інструктажу з питань охорони праці(наказ про затвердження______
№14-ОП від 16.07.2020),в тому числі:№3інструкція з охорони праці 
під час роботи на висоти,"Інструкція №5 з охорони праці (НПАОП 
0.00-1.20-98) Правила безпеки систем газопостачання; інструкція 
№7 по охорони праці для газозварника,різника;
Інструкція №8 з охорони праці по поданню першої медичної 
допомоги. Інструкція №9 з охорони праці при транспортуванні, 
зберіганні і експлуатації балонів із стисненими та зрідженими 
газами. Інструкція №10 з охорони праці по пожежній безпеці при 
виконанні будівельно-монтажних робіт; Інструкція №11 з охорони 
праці для газозварника; Інструкція №16 з охорони праці при 
виконанні вогневих та газонебезпечних робіт
- Перелік журналів з охорони праці,які ведуться на підприємстві:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони прац
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці;
- журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці.
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань 

електробезпеки
____Працівники підприємства, 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 №246 в міської лікарні №1
(заключний акт №77 від 29.12.2019 р)__________________________
____На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні____
заходи, щодо досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці
та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці,______
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних_______
захворювань і аварій на 2 02 0 рік»________________________________
____Працівники підприємства,які виконують заявлені роботи підви
щеної небезпеки:Скалозуб В.М. пройшов навчання за професією_____
газозварник та має допуск до ручного електродугового зварювання
газопроводів тиском до 1,2 МПа посвідчення №15115 від___________
02.11.2018);Богдан А.М. пройшов навчання за професією_________
чистільщик димоходів, боровів і топок (посвідчення №14914 від
06.04.2018;Щаповал В.Є. пройшла навчання за професією_________
чистільщик димоходів, боровів і топок (посвідчення №14917_______
від 06.04.2018____________________________________________________
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в
комісії підприємства згідно з законодавчими актами з охорони____
праці , гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги_____
потерпілим , електробезпеки, пожежної безпеки ( протокол № 5 від 
16.07.2020) ПБЕЕС ПТЕЕС, ППБУ (3 і 4 група з електробезпеки до і 
вище 1000 В) (протокол № 7 від 24.07.2020), НПАОП 0.00-1.71-13
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та_________
пристроями» (№9 від 27.07.2020)__________________________________

наявність служби охорони праці,інструкцій по проведенню навчання та інструктажу з
питань охорони праці



____На устаткування, обладнання та пристрої, а саме :__________
перфоратори електричні П-26-950, ПЕ-7 8 0,БТЕКМ,машина кутова_____
шліфувальна МШУ2-9-125, МШУ2-9-125Е і УШМП-125-1050
газоаналізатори, анемометри цифрові ТЕБТО 405 та інші, які______
використовуються при проведенні заявлених робіт підвищеної______
небезпеки і знаходяться у власності Товариства є паспорти та____
інструкції з експлуатації заводів-виробників_____________________

експлуатаційної документації

Згідно Нормам видачі спецодягу та інших засобів____________
індивідуального захисту на робочому місці у відповідності з____
«Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при___________
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на____
робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18 працівники підприємства_____
забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту костюм (на 12 міс), черевики (на 12 міс), рукавиці (на 1 
міс)каски захисні (до зносу),підшоломник (на 12 міс.), окуляри 
захісні відкриті (до зносу), взимку додатково : куртка утеплена
(на 36 міс), чоботи (на 36 міс.), які були придбані у квітні____
цього року та інше) Ведеться журнал видачі і повернення_________
спецодягу, спецвзуття і засобів індивідуального захисту_________

засобів індивідуального захисту

На підприємстві 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»; Постанова
КМУ від 26.10.2011 р. №1107 «Порядок видачі дозволів на_________
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію_________
(застосування) машин,механізмів, устаткування підвищеної________
небезпеки»; НПАОП 0.00-2.01-05«Перелік робіт з підвищеною_______
небезпекою»; НПАОП0.00-4.15-98 «Положення про розробку__________
інструкцій з охорони праці»; НПАОП «Порядок опрацювання та______
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що
діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги_____
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;
НПАОП 0.00-7.17-18«Мінімальними вимогами 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 виконанні робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.07-01____
«Правила експлуатації електрозахисних засобів»; «Правила________
технічної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями» та інш._______________________________________________

Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у 
вільному доступі на підприємстві.________________________________

____На підприємстві розроблені та затверджені програми________
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці,
розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з____
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною_____
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є



необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно

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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