
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ__________
________________________________ «ПРОКСІ-УКРАЇНА»_____________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, буд. 37
місцезнаходження,

__________________________________________ 35739046______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

_____________________________ директор -  Сащенко Павло Борисович________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

___________________________ (056) 3758519, buh1@proxy-ukraine.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 всій території України___________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
КМУ № 1788 від 16.08.2002, підприємство не є об'єктом підвищеної
небезпеки.__________________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, 
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами аудиту з 
охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0535.20 від 25.08.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»______________________________________________________

(дата проведення аудиту)
________________________________Я, Сащенко Павло Борисович_____________________________

(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:_____________________________________________________ ;_______________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі: 
насосний агрегат «^еІІ^Ь Р О  РК 2, 2015 р.в. -  2 од., Україна; автоматична лінія для наповнення 
аерозольних балонів моделі 0 0  0750, 2015 р.в., Китай;________________________________________

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива: резервуар У=32 м3, 2014 р.в., Україна; резервуар 
У=50 м3, 2014 р.в., Україна.________________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

mailto:buh1@proxy-ukraine.com


Кількість робочих місць —31, у тому числі 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА» орендує адміністративно-побутові та виробничі приміщення, що 
розташовані за адресою Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаки, 
вул. Аеропорт, 37 (договір оренди №1/10/18 Пр від 01.10.2018 р. з ТОВ НВП «Укрхімсоюз»).

рбудівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:

Керівники та фахівці ТОВ «ПРОКСІ-Україна» пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці у встановленому порядку:

Директор Сащенко П.Б., начальник виробництва Портянов С.С., інженер з охорони праці 
Панков О.О. пройшли навчання з загальних питань охорони праці в ТОВ НВЦ «ПРОФЕСІЙНА 
БЕЗПЕКА» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області 
(протокол № 81-380-18 від 04.08.2018 р.).

Майстер Малий Д.О. пройшов навчання з загальних питань охорони праці в 
ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 707 від 13.06.2019 р.).

Майстер з ремонту устаткування Хуснутдінов Є.С. пройшов навчання з загальних питань з 
охорони праці в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 50 від 25.01.2018 р.).

Директор Сащенко П.Б., інженер з охорони праці Панков О.О., начальник виробництва 
Портянов С.С. пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» в ТОВ НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-220ЕЛ-2019 від
02.08.2019 р.). Мають ГУ групиз електробезпеки (до 1000 В).

Майстер Малий Д.О., майстер з ремонту устаткування Хуснутдінов Є.С. пройшли навчання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки» в 
ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 756 від 21.06.2019 р.). Мають ІУ групу з електробезпеки 
(до 1000 В).

Начальник виробництва Портянов С.С., інженер з охорони праці Панков О.О., майстер з 
ремонту устаткування Хуснутдінов Є.С., оператори автоматичних та напівавтоматичних ліній 
верстатів та установок Таркановський Ю.Б. і Сушко І.Б. пройшли навчання НПАОП 0.00-7.12-13 
«Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах» в ТОВ «НЦ Майстер Коуч» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці України у Київській області (протокол № 267-19 від
22.11.2019 р.).

Директор Сащенко П.Б., інженер з охорони праці Панков О.О., начальник виробництва 
Портянов С.С. пройшли навчання НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-380-18 від
04.08.2018 р.).

Директор Сащенко П.Б., інженер з охорони праці Панков О.О. пройшли навчання 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання» в ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА 
БЕЗПЕКА» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області 
(протокол № 81-144-20 від 14.02.2020 р.)

Начальник виробництва Портянов С.С., майстер Малий Д О . пройшли навчання 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання» в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 612 від
22.05.2019 р.).



Начальник виробництва Портянов С.С., майстер Малий Д.О. пройшли навчання 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (протокол № 543 від 08.05.2019 р.).

Начальник виробництва Портянов С.С., інженер з охорони праці Панков О.О., майстер з 
ремонту устаткування Хуснутдінов Є.С., майстер Малий Д.О. пройшли навчання та перевірку 
знань НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» в обсязі Програми проведення 
спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) для працівників, зайнятих на роботах з 
підвищеною пожежною небезпекою в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» (протокол № 354 від
28.03.2019 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення 
робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 42 ОТ від 27.09.2019 р. відповідальним за електрогосподарство підприємства 
призначений начальник виробництва Портянов С.С.

Наказом № 14-ОП від 11.11.2019 р. начальник виробництва Портянов С.С. призначений 
відповідальною особою за газове господарство, експлуатацію газового обладнання та забезпечення 
його безаварійної та безпечної роботи.

Наказом № 1612/01 від 16.12.2019 р. призначено відповідальним за експлуатацію 
автоматичної заправної лінії, забезпечення її безаварійної та безпечної роботи начальника 
виробництва Портянова С.С.

Наказом № 12-ОП від 11.11.2019 р. начальник виробництва Портянов С.С. призначений 
відповідальним за справний технічний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під 
тиском.

У ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА» розроблено та затверджено наказом № 16-ОП від
03.01.2020 р перелік газонебезпечних робіт.

Наказом № 15-ОП від 03.01.2020 р. у ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА» начальника виробництва 
Портянова С.С. призначено відповідальним за організацію безпечного проведення газонебезпечних 
робіт.

Наказом № 16-ОП від 03.01.2020 р. у ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА» начальника виробництва 
Портянова С.С. призначено відповідальним за безпечне виконання газонебезпечних робіт та робіт 
у вибухопожежонебезпечних зонах, з правом видачі нарядів-допусків.

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

Наказом № 1-ОТ від 14.04.2016 р. у ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА» створено службу охорони 
праці. Наказом № 11-ОТ від 03.01.2019 р. у ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА» функції служби охорони
праці покладені на інженера з охорони праці Панкова О.О.___________________________________

наявністю служби охорони праці
У ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА» переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 4 від

02.02.2019 р.: «Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; «Положення про систему управління 
охороною праці на. підприємстві»; «Положення про роботу уповноваженого трудового колективу з 
охорони праці»; «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту»; «Положення про порядок 
розробки, перегляду та зберігання інструкцій з охорони праці»; «Положення про порядок 
проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій»; 
«Положення про комісію з питань охорони праці»; «Положення про порядок виконання робіт з 
підвищеною небезпекою»; «Положення про службу спостереження за експлуатацією будівель і 
споруд».



У ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА» наказами № 3 від 15.02.2018 р., № 5 від 15.03.2018 р., № 7 від
02.04.2018 р., № 15 від 20.08.2018 р. затверджено посадові та робочі інструкції, у. т.ч. «Робоча 
інструкція оператора автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та установок».

Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.________________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а 
також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

У ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА» наказом № 30-Т від 20.01.2019 р. створена комісія з перевірки 
знань діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова 
комісії: Сащенко П.Б. -  директор; члени комісії: Портянов С.С. -  начальник виробництва; 
Панков О.О. - інженер з охорони праці.

У ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА» переглянуті, затверджені інструкції з охорони праці та введені в 
дію наказом № 7 від 05.08.2019 р.

Робітники ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА» пройшли навчання та перевірку знань загальних питань 
охорони праці, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією 
підприємства з перевірки знань з питань охорони праці (протоколи від 11.11.2019 р., від
27.11.2019 р., № 012 від 27.09.2019 р.).

Оператори автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 
Таркановський Ю.Б., Сушко І.Б., Хуснутдінов Є.С. пройшли в Навчально -виробничому центрі 
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» навчання та перевірку знань за професією «Оператор автоматичних та 
напівавтоматичних ліній, верстатів та установок» з присвоєнням 4-го розряду (протокол № 217 
від 14.02.2020 р., посвідчення № 217-2-2020, № 217-3-2020, № 217-4-2020).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки;
- журнал ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань з охорони праці;
- журнал видачі наряд-допусків:
- журнал обліку та реєстрації робіт за нарядами і розпорядженнями;
- журнал реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском;
- журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту та допоміжного обладнання;
- журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності експлуатаційна документація на обладнання, що 

використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: насосні агрегати 
Shelf LPG PK 2 -  2 од., 2015 р.в., Україна; автоматична лінія для наповнення аерозольних балонів 
моделі QGQ750. 2015 р.в., Китай; резервуар V=32 м3, зав. № 0100, 2014 р.в., Україна; резервуар 
V=50 м3, зав. № 0099, 2014 р.в., Україна, ЗІЗ: пояси запобіжні ПЛ -  3 од.; газоаналізатор ФП-22; 
протигази шлангові ПШ-2 -  3 од. Представлено протоколи вимірів опору ізоляції силової 
електропроводки й устаткування Підприємства, виконані 02.03.2020 р. електротехнічною 
лабораторією ТОВ «Сервіс-Електро» (свідоцтво про технічну компетентність № ПЧ 06-2/290-2018 
від 14.12.2018 р. Дозвіл Держпраці № 1013.12.30 від 27.06.2012 р., строк дії дозволу продовжено 
до 27.06.2022 р.).



Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства. Під час виконання задекларованих робіт 
працівники забезпечені засобами захисту (комбінезон, куртка, костюм на утеплювальній
прокладці, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, захисні каска.захисні окуляри).).______________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники Підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд в КЗ «Дніпропетровська міська клінічна 
лікарня № 2» ДОР» (надано заключний акт за результатами періодичного медичного огляду 
працівників від 14.08.2019 р.).

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні 
нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694- 
XII від 14.10.1992, із змінами; 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 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями».______________________ __________________________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, 
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за

бази, навчально-методичного забезпечення)

П.Б. Сащенко
(ініціали та прізвище)
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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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