
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"П РО М РЕМ ГРУ П "_____________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Україна, 50051, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, будинок
6, приміщення 33; код згідно з ЄДРПОУ 42408088; Папко Андрій Валерійович; 
+380979163285___________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
promremgroups@gmaiI.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;

На території України___________ ________ п__________________  ________ ____________________
місце виконання роЬіт підвищеної небезпеки та/а0о експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно п.14 ст. 7 Закону 
України «Про страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов'язкового 
страхування цивільної 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 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не

(найменування страхової компанії, 
проводиться, так як ТОВ «ПРОМ РЕМ ГРУП» не має об’єктів підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 28.09.2020______
(дата проведення аудиту)

4t

Я. Папко Андрій Валерійович____________________________________________________
(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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

mailto:promremgroups@gmaiI.com


Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій.
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
Роботи верхолазні.
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої 
частоти.
Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом. 
Зварю вальні роботи.
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

-  гірничошахтне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, 
дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і 
концентратів у гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях;

-  технологічне устатковання металургійного, коксохімічного, ливарного виробництв;
-  обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у 

потенційно вибухонебезпечному середовищі;
-  устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 

станцій і мереж, технологічне електрообладнання);

-  вантажопідіймальні крани та машини;
-  технологічні транспорті засоби.

Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів.
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
Газополум’яні роботи.___________________________________________________________________

(найменування виду робіт

Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 М Па, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палива:_________________________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

балони із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним (кисень
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

газоподібний -  10 од., пропан-бутан - 5 од., вуглекислий газ -  1 од., аргон -  2 од.) газом,
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

0.

країна-виробник Україна._______________________________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 8, у тому числі тих,__________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 5; будівель
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень): приміщення -  1, що знаходиться за адресою: Україна, 50051, 
Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, будинок 6, приміщення 
33 (договір оренди № 1-01/01/1/20 від 01.01.2020), споруд -  1, виробничих об'єктів -  1 (цех - 
1), що знаходяться за адресою: 50106, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця 
Електрозаводська, будинок 1-К (договір оренди приміщень та прилеглої території № 06/20
від 13.03.2020); інших виробничих об'єктів -  на об’єктах замовників______________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів



Інші відомості директор Папко Андрій Валерійович -  відповідальний за
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

організацію роботи з охорони праці та відповідальний за дотримання вимог промислової 
безпеки та охорони праці, також виконує функції служби охорони праці (наказ від
03.09.2020 №  03.09-20), начальник дільниці Клименко Максим Вячеславович та майстер 
Мельников Максим Миколайович - відповідальні за безпечне виконання робіт 
підвищеної небезпеки (наказ від 10.09.2020 №  10.09-20); начальник дільниці Клименко 
М аксим Вячеславович - відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію 
обладнання під тиском (наказ від 11.09.2020 №  11.09-20)._________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Голова та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, особи, відповідальні 
за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та за справний стан та безпечну 
експлуатацію обладнання під тиском, а також особи, які мають призначатися їх 
заміщати, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної 
безпеки, а саме:

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання із загального курсу з охорони праці, законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки 
виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварій (НПАОП 0.00-4.12-05) в ТОВ "О Н Ц  "РЕГІО Н  БУД", 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
(виписка з протоколу № 214 від 21.08.2020);

-  директор Папко A.B. (IV гр. до і вище 1000В), начальник дільниці Клименко М.В. (V 
гр. до і вище 1000В), майстер Мельников М.М. (IV гр. до і вище 1000В) пройшли 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області з 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної 
безпеки в Україні, Правил улаштування електроустановок, навчання в навчання в 
ТОВ "О Н Ц  "РЕГІО Н  БУД" (протокол №  228 від 01.09.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2009) в ТОВ 
"О Н Ц  "РЕГІО Н  БУД", перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (виписка з протоколу № 222 від 27.08.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з Правил охорони праці в металургійній промисловості 
(НПАОП 27.0-1.01-08) в ТОВ "ОН Ц  "РЕГІО Н  БУД", перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу № 219 
від 25.08.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з Правил охорони праці у ливарному виробництві (НПАОП 
27.5-1.46-14) в ТОВ "О Н Ц  "РЕГІО Н  БУ Д ", перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу №  233 від
02.09.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з Правил безпеки в коксохімічному виробництві (НПАОП

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

23.1-1.01-08) в ТОВ "О Н Ц  "РЕГІО Н  БУ Д ", перевірку знань комісією Головного



управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу № 232 від
02.09.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та 
нерудних корисних копалин підземним способом (НПАОП 0.00-1.77-16) в ТОВ "ОНЦ 
"РЕГІО Н  БУ Д ", перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (виписка з протоколу №  231 від 01.09.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з Правил охорони праці під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів (НПАОП 0.00-1.82- 
18) в ТОВ "ОНЦ "РЕГІО Н  БУ Д ", перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу № 225 від 28.08.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ "О Н Ц  "РЕГІО Н  БУД", перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу № 207 
від 14.08.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ "О Н Ц  "РЕГІО Н  БУД ", перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу 
№212 від 20.08.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ "ОН Ц  "РЕГІО Н  БУД", перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу №224 від
28.08.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з Правил охорони праці на автомобільному транспорті 
(ННАОП 0.00-1.62-12) в ТОВ "О Н Ц  "РЕГІО Н  БУД", перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу № 223 
від 27.08.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в ТОВ "ОНЦ "РЕГІО Н  БУ Д ", перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з 
протоколу №210 від 19.08.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли перевірку знань комісією Управління Держпраці у Кіровоградській 
області з Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) та Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11- 
85), навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» (протокол № 908 від 17.07.2020);

-  директор Папко A.B., начальник дільниці Клименко М.В. та майстер Мельников 
М.М. пройшли навчання з пожежної безпеки в ПП «КРІО Л» та перевірку знань 
комісією ПП «K PIO JI» (витяг з протоколу № 444 від 09.09.2020).

Робітники мають відповідні документи щодо присвоєння кваліфікації робітничих
професій, вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань з питань охорони праці
та пожежної безпеки, а саме:
-  Рудніченко О.С. пройшов навчання в Криворізькому професійному будівельному 

ліцеї і здобув професію електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та



напівавтоматичних машинах, контролер зварювальних робіт (диплом HP №28992319);
пройшов спецнавчання з пожежно-технічного мінімуму та перевірку знань у 
Дніпропетровському обласному спеціалізованому РБП ПР ДПТ України (посвідчення 
№  07, протокол № 1 від 10.01.2020); має III групу з електробезпеки;

-  Степанян B.C. пройшов навчання в ПЗ "Ц П О Н " за професією 
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (свідоцтво №  361-20-03, 
протокол №  361-2020 від 28.08.2020); пройшов навчання в ПЗ "Ц П О Н " за професією 
монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій (свідоцтво № 366-20-30, 
протокол № 366-2020 від 04.09.2020); має посвідчення № 15.09-20/1-1 від 15.09.2020 про 
допуск до виконання верхолазних робіт, посвідчення № 15.09-20/2-1 від 15.09.2020 про 
допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника; має III групу з 
електробезпеки;

-  Гончаров О.С. пройшов навчання в ПЗ "Ц П О Н " за професією 
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (свідоцтво №  361-20-04, 
протокол №  361-2020 від 28.08.2020); пройшов навчання в ПЗ "Ц П О Н " за професією 
монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій (свідоцтво № 366-20-27, 
протокол № 366-2020 від 04.09.2020); має посвідчення № 15.09-20/1-2 від 15.09.2020 про 
допуск до виконання верхолазних робіт, посвідчення № 15.09-20/2-2 від 15.09.2020 про 
допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника; має III групу з 
електробезпеки;

-  зазначені працівники, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, згідно з НПАОП
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці» та «Положенням про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці», що діє на підприємстві, навчені і пройшли 
перевірку знань з основних законодавчих актів України з питань охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки у 
разі виникнення аварії, пожеж і стихійних лих тощо, відповідних нормативно- 
правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, інструкцій з 
охорони праці відповідно до професій та виконуваних робіт, в обсязі виконуваної 
ними роботи, в комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства та на 
підприємствах, де вони працювали (протоколи від 01.11.2019 № 01-11; від 11.09.2020 №
11.09-20 та № 11.09.20/1; від 15.09.2020 № 15.09-20, № 15.09-20/1, № 15.09-20/2 та №
15.09-20/3; від 18.09.2020 № 18.09-20 та № 18.09-20/1).

-  та інші.
При виконанні монтажних, ремонтних робіт не передбачено виконання відповідальних 

зварю вальних робіт, для забезпечення якості яких нормативно-технічною документацією 
передбачена атестація зварників відповідно до «П равил атестації зварників».

Наказом від 03.09.2020 №  03.09-20 виконання функцій служби охорони праці покладено 
на директора Папко A.B., як на такого, що пройшов відповідне навчання і перевірку знань 
з питань охорони праці.

Наказом від 08.09.2020 №  08.09-20 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом від 09.09.2020 № 09.09-20 в ТОВ «ПРОМ РЕМ ГРУП» створено 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі:

• голова комісії: директор Папко A.B.;
• члени комісії:

-  начальник дільниці Клименко М.В.;
-  майстер Мельников М.М.



Наказом директора підприємства від 04.09.2020 №04.09-20 затверджені та введені в
дію посадові інструкції на посадових осіб ТОВ «ПРОМ РЕМ ГРУП». Посадові інструкції 
передбачено періодично переглядати у встановлений законодавством строк.

Посадові інструкції розроблені відповідно до наказу Мінпраці від 29.12.2004 № 336.
Наказом директора підприємства від 07.09.2020 №  07.09-20/1 затверджені та введені в 

дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- Інструкція з охорони праці № 1 для електрогазозварника;
- Інструкція з охорони праці № 2 при зберіганні та експлуатації балонів;
- Інструкція з охорони праці № 3 з безпечного ведення вогневих робіт;
- Інструкція з охорони праці № 4 для підсобного робітника;
- Інструкція з охорони праці № 5 під час експлуатації ручних електричних машин і 

електроінструмента;
- Інструкція з охорони праці № 6 при роботі з ручним пневматичним інструментом;
- Інструкція з охорони праці № 7 для працівників, що виконують верхолазні роботи;
- Інструкція з охорони праці № 8 під час виконання робіт на висоті;
- Інструкція з охорони праці № 9 для електрослюсаря (слюсаря) чергового та з 

ремонту устаткування;
- Інструкція з охорони праці №10 для монтажника з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій;
- Інструкція з охорони праці №  11 про надання першої (домедичної) допомоги при 

нещасних випадках;
- Інструкція з охорони праці № 12 з дотримання працівниками заходів пожежної 

безпеки на підприємстві;
- та інші.

Інструкції з охорони праці передбачено періодично переглядати у встановлений 
законодавством строк (не рідше 1 разу на 3 роки).

Інструкції з охорони праці розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».__________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності затверджені та введені в дію наказом по підприємству від 07.09.2020 
№07.09-20:

- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці;
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників 

ТОВ «ПРОМ РЕМ ГРУП»,
- В наявності Положення про нарядну систему, затверджене та введене в дію наказом 

по підприємству від 08.09.2020 №08.09-20/1.

В наявності журнали:
- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- реєстрації нарядів-допусків;
- реєстрації актів-допусків;
- реєстрації протоколів випробування засобів захисту інструменту з ізолювальними

ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів;



- обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників;

- обліку та зберігання засобів захисту;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж;
- оперативний журнал 

та інші.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників 

ТО В «ПРОМ РЕМ ГРУП»:
- проведенням 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 та за 

справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском, а також осіб, що будуть 
заміщати відповідальних в разі їх відсутності на період відсутності;

- проходженням працівниками медичних оглядів при працевлаштуванні та 
періодичних медичних оглядів у відповідності зі ст. 17 Закону України «Про охорону 
праці» та згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій», затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 №  246.

Для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ТОВ «ПРОМ РЕМ ГРУП» 
забезпечено необхідним устаткованням, обладнанням, інструментами, машинами та 
механізмами, що знаходяться у задовільному стані, та на які мається в наявності 
експлуатаційна документація (паспорти, керівництва з експлуатації), яке має 
використовуватися за призначенням, та яке проходить огляд, випробування та/або 
перевірку у термін, встановлений законодавчими та нормативно-правовими актами з . 
питань охорони праці та промислової безпеки. Електрообладнанню, електрозахисним 
засобам, електроізолювальному інструменту своєчасно проводяться електричні 
випробування, газополум’яному устаткованню періодично проводяться випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників на 
підприємствах, що мають у своєму складі відповідні випробувальні лабораторії та 
відповідні документи дозвільного характеру.

В наявності: електрозахисні засоби, електроізолювальні інструменти, зварювальний 
апарат, комплект газорізального обладнання, трубогиб, бензопили, драбини, дрилі, кутові 
шліфмашини, лампи ЛБВК, слюсарно-монтажний інструмент тощо.

За потреби, для виконання верхолазних робіт з робочої платформи підйомника, 
монтажних і демонтажних робіт за допомогою машин і механізмів, земляних робіт 
передбачено використання техніки та устатковання відповідного навантаження, які 
будуть надаватися замовниками згідно з договорами підряду, або іншими підприємствами 
згідно з договорами про надання послуг, що мають відповідні документи дозвільного 
характеру на експлуатацію цих машин, механізмів. Зазначені договори планується 
укладати з такими підприємствами за місцем виконання робіт.

При виконанні газополум’яних робіт передбачено експлуатувати з обмінного фонду 
балони із стисненим, вибухонебезпечним та інертним (кисень газоподібний - 10 од., 
Україна), зрідженим (пропан-бутан - 5 од., вуглекислий газ -  1 од., Україна), інертним 
(аргон -  2 од.) газом, які мають купуватися на підприємствах за місцем виконання робіт, 
які мають відповідні дозволи на випробування, ремонт, огляд, заповнення, спорожнення 
(злив) балонів, за договорами і за потребою. В наявності договір, укладений між ТОВ 
«П РО М РЕМ ГРУП » та ТОВ "ІВ Ф  "Р Е М Т Е Х ГА З", а саме: договір поставки № 121/20 від
18.06.2020 (декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з



✓ питань охорони праці, зареєстрована в Головному управлінні Держпраці у
Дніпропетровській області 08.07.2020 за №  562.20.12).

Балони з газом, які мають експлуатуватися підприємством при виконанні 
газополум’яних робіт, планується зберігати на об’єктах замовників у спеціально 
обладнаних для цього спорудах.

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», 
керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові 313, що 
наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та орієнтовним переліком робіт, які 
вимагаю ть застосування відповідних 313, що наведені у додатку 3 до цих Мінімальних 
вимог, працівники ТОВ «П РОМ РЕМ ГРУП», які мають бути зайняті на виконанні роботи 
з підвищеною небезпекою та на експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, забезпечені: костюмами зварника брезентовими, щитками зварника, 
окулярами захисними, касками захисними, рукавицями захисними, спецодягом, 
спецвзуттям, поясами запобіжними лямковими зі стропами до них, які періодично 
проходять випробування в ТОВ «ПРО М РЕМ ГРУП » (акт випробування від 17.09.2020 № 
17/09-20), протигазами шланговими типу І11ІІ-1, лампами ЛБВК та іншими засобами 
індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ 
№761 від 27.08.2008. Електрозахисним засобам своєчасно проводяться електричні 
випробування у термін, встановлений законодавчими та нормативно-правовми актами з
питань охорони праці та промислової безпеки.__________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

В ТОВ «ПРОМ РЕМ ГРУП» є куточок охорони праці, оснащений основною 
документацією з охорони праці.

ТОВ «ПРОМ РЕМ ГРУП» забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для 
виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки. В наявності матеріально-технічна база 
та навчально-методичне забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти України, 
накази директора ТОВ «ПРОМ РЕМ ГРУП», журнали, положення, інструкції з охорони 
праці. Програма вступного інструктажу з питань охорони праці та Перелік питань 
первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників ТОВ 
«П РОМ РЕМ ГРУП», та інша документація з охорони праці, які відповідають вимогам 
законодавства з питань охорони праці). На підприємстві розроблені та затверджені 
програми навчання з питань охорони праці, розроблені тестові білети з перевірки знань з 
питань охорони праці.

В наявності, крім інших, такі законодавчі та нормативно-правові акти з питань 
охорони праці та промислової безпеки:

1. Закон України «Про охорону праці» зі змінами та доповненнями.
2. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107.

3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 
17.04.2019 № 337.

4. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства.

5. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці.

6. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
7. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
8. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.



9. НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці.

10. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.

11. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників.

12. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві.

13. НПАОП 27.0-4.03-19 Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо- 
збагачувальних комбінатах.

14. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.
15. НПАОП 40.1-1.21-98 П равила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів.
16. Правила улаштування електроустановок Ш УЕ).
17. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені 

наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 №  258.
18. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.
19. НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості.
20. НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві.
21. НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві.
22. НПАОП 0.00-1.82-18 Правил охорони праці під час дроблення і сортування, 

збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.
23. НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та 

нерудних корисних копалин підземним способом.
24. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
25. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями.
26. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві.
27. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
28. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 

робіт.
29. НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
30. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском.
31. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
32. НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт.
33. НПАОП 28.0-1.35-14 Правила охорони праці під час газоелектричного, 

контактного, кисневого та плазмового різання металів.
34. НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів.
35. Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою 

КМУ №761 від 27.08.2008.
36. ДСТУ 7238:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту 

працюючих. Загальні вимоги та класифікація».
37. ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального 

захисту. Загальні вимоги та класифікація».
38. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007.



Законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці та промислової 
безпеки регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих віщань.

В ТОВ «ПРО М РЕМ ГРУП » є куточок охорони праці, оснащений основною
документацією з охорони праці.

нормативно-правової бази навчально-методичного забезпечення)

ЗО вересня

Декларація зареє0Р08вана у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці

(ініціали та прізвище)
A.B. Папко

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, устагковання 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.".



Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

Вхід.


