
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

«ДН1ПРОПРОМСІНТЕЗ»____________________

50006. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Абаев Ігор Миколайович: тел. (056) 404-44-74; оШсе@еая-\\-ог1сі.сот.иа;
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи -  підприємця: призвище, ім’я по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстарційний номер облікової картки платника податків,

ш ~- :Акціонерна; 1 А. код згідно з СДРПОУ 25536184:

номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;
50006, Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна. 1А. ІЛі-щоківське шосе. Ід. вул.
Леоніда Бородича. 19. вул. Купріна. 116а. вул. Ракітна, 31 д/1. вул. Івана Сірка. 70г._______________
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 Приватне акционерне товариство «Страхова 
група «ТАС», строк дії страхового полісу до 17.11.2020, №00574176 від
18 Л 1.2019_____________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці __________ 28.02.2020 _______

(дата проведення аудиту)
Я._________ Абаєв Ігор 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 га/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
\ статкований підвищеної небезпеки:

Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і температурою нагріву вище 
(найменування виду робіт підвищенної небезпеки та/ або машин, механізмів, устаткування півищеної небезпеки
ніж 110 °С. посудин , що працюють під тиском понад 0,05 МПа. крім автомобільних газових_____

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива:_____________________________________

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Балони пропанові (50 балонів) номінальною ємністю 50 літрів. Заводські номери - 67483; 7628: 

084783;40887: 244902: 72308: 98270; 1117: 148904: 24258; 8714; 95954; 56090; 78529; 128740: 25831: 
170721; 46559: 19608; 149571: 143582; 6244: 129195: 41957; 38005; 140894: 241702: 9266: 217944: 
165238: 36747; 90644; 62962: 26031; 171056: 54151: 4275; 307877: 22142; 823178; 19853; 561
073087:9414; 161133; 41590; 244726: 19556; 168260:65460. ЬЦ СІЇЦ А.
Кількість робочих місць -г6/уАому числі тих де існує підвищений ризик виникнення травм -  6 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищенний ризик виникнення травм
Кількість будівель і споруд -  6 одиниця___________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
Виробничих об'єктів -  1_________________________________________________

Інші відомості: Директор Абаєв Ігор Миколайович пройшов навчання з загального курсу_______
призвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства. 

/ 'Охорона праці» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у 
з питань охорони праці та промислової безпеки;

І[ніпропетровський області №1/102 від 29 січня 2020). Згідно з Н1ІАОІІ 0,00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання, перевірки знань з питань охорони праці» наказом по



підприємству №156 від 17.06.2020 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці.

Голова комісії -  заступник директора і охорони праці Лисевич Сергій Федорович.
пройшов навчання з загального курсу «Охорона праці» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол 
перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області №06/15 від 17 червня 2020);

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює під 
тиском» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровський області №7/15-1 від 08 липня 2020);

І1ГІАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
(Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області №7/48 від 19 липня 
2020)

Заступник директора з виробництва Заосднов Олександр Володимирович, пройшов 
навчання з загального курсу «Охорона праці» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області №9/94 від 19 вересня 2018);

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
(Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області №5/53 від 08 травня 
2019);

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання . що працює під 
тиском» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровський області №1/51 від 16 січня 2019);

Механік з ремонту транспорту Чигрик Олександр Петрович, пройшов навчання з 
загального курсу «Охорона праці» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровський області №7/24 від 04 липня 2018);

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання . що працює під 
піском» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровський області №7/48 від 11 липня 2018);

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
(Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області №7/82-1 від 18 
липня 2019)

Уповноважена найманими робітниками особа з питань охорони праці Бондар Юрій 
Володимирович, пройшов навчання з загального курсу «Охорона праці» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
(Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області №9/94 від 19 
вересня 2018).

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
писком» в ГОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровський області №15/4 від 05 грудня 2018);

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
(Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області №12/32 віл 05 
грудня 2018)

Відповідальна особа за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском на 
підприємстві -  заступник директора з виробництва Забєднов Олександр Володимирович (наказ .№144 
від 24 жовтня 2019), який пройшов відповідне навчання та перевірку занань в ГОВ «НКЦ «Моноліт» 
(Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області №1/51 від 16 січня 

призвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
2019)_________________________________________________________________________________ ,

промислової безпеки;
Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально- 

економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих запобіганню нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та 
згідно з «Положенням про службу охорони праці», затвердженого наказом директора ТОВ 
«ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» №114 від 14.04.2020 на підприємстві створена і функціонує служба 
охорони праці, відповідальним за стан охорони праці на підприємстві призначено заступника
директора з охорони праці Лисегшча Сергія Федоровича._____________________________________

наявністю служби охорони прані,
Зі ідііо зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на ГОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» розробленні 

інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони прані,



та затвердженні наступні нормативні акти з охорони праці:
• «Положення про службу охорони праці», затвердженного наказом №68 від 30.04.2018:
• «Положення про систему управління охороною праці в ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ», 

затвердженного наказом №67 від 27.04.2018;
• «Положення про порядок проведення навчання та перевірку занань з питань охорони праці, 

робітники підприємства проходять навчання, перевірку заннь та відповідні інструктажі з 
охорони праці.», затвердженного наказом №68 від 30.04.2018;

• «Положення про разробку інструкцій з охорони праці», затвердженного наказом №68 від 
30.04.2018;

• «Положення про порядок забеспечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженного наказом №90 віл 19,03.2020:

• «Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки на підприємстві», затвердженного наказом №102 від 18.07,2016;

• Інструкції з охорони праці:
у- «Інструкція з охорони праці №05 для наповнювача (приймальника) балонів», 

затверджена наказом №84 від 17.03.2020;
у' «Інструкція з охорони праці №14 для працівників підприємства, що виконують роботи 

з експлуатації, зберігання и транспортування балонів із зрідженими, стисненими. 
розчинними газами», затверджена наказом №84 від 17,03.2020:

Працівники, що виконують роботи з експлуатації посудин, що працюють під тиском по^ад 0.05 МПа 
пройшли навчання та перевірку знань; М тЦОбСІЛ. Г  У

• Стегіанов Роман Сергійович:
>4 Загальний курс «Охорона праці» (Протокол №02 від 13 січня 2020); 
у' НПАОІІ 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (Протокол №25 від 05 

березня 2020);
у' НПАОП 0,00-1.81-18 «ГІраивла охорони праці під час експлуатації обладнання що 

працює під тиском» (Протокол №08 від 24 січня 2020):
>4 Інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт.

• Перстятько Юрій Васильович:
у" Загальний курс «Охорона праці» (Протокол №40 від 28 липня 2020); 
у' ППАОП 0.00-1.81-18 «ГІраивла охорони праці під час експлуатації обладнання що 

працює під тиском» (Протокол №46 від 06 серпня 2020): 
у' НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (Протокол №50 від 14 

серпня 2020);
>4 Інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт.

• Кашель Аргем Валерійовпч:
у' Загальний курс «Охорона праці» (Протокол №02 від 13 січня 2020);
>4 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (Протокол №25 від 05 

березня 2020);
у' НПАОП 0.00-1.81-18 «Праивла охорони праці під час експлуатації обладнання що 

працює під тиском» (Протокол №08 від 24 січня 2020);
>4 Інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт.

• Пономаренко Владислав Вячеславович:
у' Загальний курс «Охорона праці» (Протокол №36 від 03 липня 2020): 
у' НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (Протокол №50 від 14 

серпня 2020):
>4 НПАОП 0.00-1.81-18 «Праивла охорони праці під час експлуатації обладнання що 

працює під тиском» (Протокол №39 від 14 липня 2020);
<4 Інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт.

• Глушко Єгор Миколайович:
>4 Загальний курс «Охорона праці» (Протокол №06 від 20 січня 2020); 
у" НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (Протокол №25 від 05 

березня 2020);
А НПАОП 0,00-1.81-18 «Праивла охорони праці під час експлуатації обладнання що 

працює під тиском» (Протокол №08 від 24 січня 2020):



У Інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт.
• Кулак Ігор Миколайович:

У Загальний курс «Охорона праці» (Протокол №02 від 13 січня 2020);
У НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (Протокол №25 від 05 

березня 2020);
У НПАОП 0,00-1.81-18 «Праивла охорони праці під час експлуатації обладнання що 

працює під тиском» (Протокол №08 від 24 січня 2020);
У Інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт. 

На ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти.
експлуатаційної документації,

керівництво з експлуатації, інструкціїїз експлуатації обладнання, що декларується). Раз на два роки 
проводиться технічне опосвідчення балонів пропану, що декларуються, спеціально атестованими 
робітниками підприємства, на підстві Дозвілу №1168.13.30 від 06.11.2013 (дія Дозволу продовжено 
строком на 5 років, на підставі заяви на продовження строку дії дозволу від 05.10.2018 вх. 
№1150/0/2-ДІЇ-18 від 09.10.2018) та з виконанням вимог национального стандарту України ДСТУ 
3245-95 «Балони сталеві зварні для скраплених вуглеводневих газів на тиск до 1.6 МПа. Загальнії
технічни умови.» ________________________________________ __________________________ і
Працівники ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» забеспечені спецодягом, спецвзуттям та засобами______

засобів індивидуального закислу,
індівідуального захисту в повоному обсязі, відповідно до наказу по підприємству №90 від 19.03.2020
та Колективного договору._______________________________________________________________і
На ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» 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»; НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Праивла охорони праці під час 
експлуатації обладнання що працює під тиском»; ДСТУ 3245-95 «Балони сталеві зварні для 
скраплених вуглеводневих газів на тиск до 1,6 МПа. Загальни технічни умови.» та інші. Нормативно- 
правові акти з охорони праці регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих 
офійних видань. Матеріально -  технічна база відповідає: вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.На підприємстві для проведення технічного опосвідченя п о с у д и н  

високого тиску експлуатується установка для перевірки та опресування посудин високого тиску 
УПОС -1 зав. №21963. Працівник, зайнятий на виконанні робіт підвищеної небезпеки, слюсарь -  
ремонтник Богданов О.А, пройшов навчання та перевірку знань з професії випробувач балонів 
(посвідчення №8805 від 20.04.2013 року). На підприємстві є затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці наказом №126 від 30.09,2019. Також на підприємстві 
наказом №68 від 30.04.2018 затвердженно положення про порядок проведення навчання та перевірку 
занань з питань охорони праці, на підприємстві є кабінет для проведення навчання з питань охорони 
праці з плакатами, наглядними посібниками та нормативно правовими атами з охорони
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