
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АРГО КОМ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Тургенева, буд. 12 А.

місцезнаходження,
________________________________________ 33005021______________________________________

код згідно з ЄДРПОУ
_______________________ директор - Парейко Людмила Володимирівна_________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
__________________________(050) 4805229: argokom@edinstvo.pI.ua___________ __

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце

проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, адреса електронної пошти;
_  _ Дніпропетровська обл.. м. Новомосковськ, вул. Тургенева, 12 А.______________

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 КМ У
№ 1788 від 16.08.2002. підприємство не е 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-0794.20 від 30.11.2020 р., проведеного
ДГІ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»___________________________________________________________ _ _

(дата проведення аудиту)

_____________ _________ ______________Я. Парейко Людмила Володимирівна.______________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)
Ф

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:

Газонолум'яні роботи.___________________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

І Іосудннп. що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового, моторного палива: балон з киснем технічним - 1 од.. Україна: балон з
сумішшю пропану технічного та бутану технічного - 1 од.. Україна.____________________________

та/ або машин, механімів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

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

mailto:argokom@edinstvo.pI.ua


Кількість робочих місць - 85, у тому числі 7. на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ГОВ «АРГО КОМ » має виробничий комплекс, у т.ч. адміністративно-побутовий корпус, за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Тургенева, буд. 12 А (витяг з Державного 
реестру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.03.2014 р.,
індексний номер 18694367). ___________________________________________________________________

ТОВ «АРГО КОМ» має два складські приміщення для фасованої готової продукції за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Тургенева, буд. 12 А (витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.09.2013 р.. 
індексний номер 9495221).__________________________________________________________________________

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

Керівники та фахівці ТОВ «АРГО КОМ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці у встановленому порядку:

Директор Парейко Людмила Володимирівна, головний інженер Грищенко Вадим 
Анатолійович, головний енергетик В'юнов Віктор Анатолійович, інженер з охорони праці
Любченко Ніна Григорівна пройшли навчання нормативно-правових актів з охорони праці в
об’ємі загального курсу охорони праці в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань пройшли в комісії
ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 23/4.7/2018 від 12.02.2018 р..
№ 129/4.7/2019 від 27.05.2019 р.. №  004 від 14.01.2020 р„ № 026 від 31.01.2019 р.).

Директор Парейко Людмила Володимирівна, головний енергетик В'юнов Віктор
Анатолійович. інженер з охорони праці Любченко Ніна Григорівна пройшли навчання
НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання
та переробки зерна» в Інституті післядипломної освіти Національного університету харчових
технологій та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Полтавській області (протокол
№ 3 від 22.02.2018 р.).

Головний інженер Грищенко Вадим Анатолійович (V група, до і вище 1000 В), головний
енергетик В'юнов Віктор Анатолійович (V група, до і вище 1000 В), інженер з охорони праці
Любченко Ніна Г ригорівна (IV  група, до 1000 В) пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку
знань в комісії ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 099 від 31.05.2019 р„
№ 002 віл 09.01.2020 р„ № 027 від 01.02.2019 р.).

Головний інженер Грищенко Вадим Анатолійович, головний енергетик В'юнов Віктор
Анатолійович. інженер з охорони праці Любченко Ніна Григорівна пройшли навчання
НПАОП 0.00-1 .76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ «УК СПЕКТР» та
перевірку знань, пройш ли  в комісії ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 097
від 29.05.2019 р.).

1 оловний інженер Грищенко Вадим Анатолійович, головний енергетик В'юнов Віктор
Анатолійович. інженер з охорони праці Любченко Ніна Григорівна пройшли навчання
НПАОП 0.00-1. 81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском» 15 ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань пройшли в комісії ГУ  Держпраці у
Дніпропетровській області (протоколи № 082 від 06.05.2019 р.. № 219 від 06.12.2019 р.. № 031 від
19.02.2019 р.).

Головний інженер Грищенко Вадим Анатолійович, головний енергетик В'юнов Віктор
Анатолійович. інженер з охорони праці Любченко Ніна Григорівна пройшли навчання
НПАОП 0.00-5. 1 1-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
в ТОВ «УК «ЛНІПРОБУД» та перевірку знань пройшли в комісії ГУ  Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 1489 від 30.11.2020 р.).

1оловний інженер Грищенко Вадим Анатолійович, головний енергетик В'юнов Віктор
Анатолійович. інженер з охорони праці Любченко Ніна Григорівна пройшли навчання
НПАОП 0.00-1. 15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «УК



СПЕКТР» та перевірку знань пройшли в комісії ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області
(протоколи № 246 від 28.1 1.2018 p.. № 078 від 25.04.2019 p.).______________________________________

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

Наказом № 39/1 від 14.05.2019 р. у ТОВ «АРГО КОМ » головного енергетика В'юнова В.А. 
призначено відповідальним за технічний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства.

Наказом № 39/1 від 14.05.2019 р. у ТОВ «АРГО КОМ » головного інженера Грищенка В.А. 
признач сі ю відповідальним за технічний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під
тиском._____________________________________________________________________________________________

І Іаказом № 39/1 від 14.05.2019 р. у ТОВ «АРГО КОМ» головного енергетика В'юнова В.А. 
призпачеію відповідальним за технічний стан і безпечну експлуатацію газового обладнання,
систем газозабезпечення._____ ._____________________________________________________________________

Наказом № 39/1 від 14.05.2019 р. у ТОВ «АРГО КОМ » головного інженера Грищенка В.А. 
признач єно відповідальним за технічний стан і безпечну експлуатацію газоелектрозварювального
обладнання.________________________________________________________________________________________

Наказом № 82 від 28.10.2020 р. ТОВ «АРГО КОМ» головного інженера Грищенка В.А. 
призначено відповідальним за безпечне проведення газополум'яних робіт, газонебезпечних робіт
та робіт \ вибухопожежонебезпечних зонах, з правом видачі нарядів-допусків.____________________

1 Іаказом N» 1 1 від 28.02.2020 р. затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки.___________
І Іаказом № 11 від 28.01.2020 р. затверджено перелік газонебезпечних робіт._________________
1 la 1 Іідпрпсмстві розроблено та затверджено наказом № 11 від 21.02.2020 р. Положення про

введення нарядної системи._________________________________________________________________________
Наказом № 77/1 від 09.09.2020 р. створено комісію з випробувань засобів індивідуального

захисту (запобіжних поясів).__________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;
Наказом № 23 від 27.04.2017 р. у ТОВ «АРГО КОМ» створено службу охорони праці. 

Ф ункції с іужби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Любченко Н.Г.___________
наявністю служби охорони праці

У ГОВ «АРГО КОМ» переглянуто, затверджено та введено в дію «Положення про систему 
управліїіия охороною праці підприємства» (наказ № 7/1 від 16.01.2020 p.): «Положення про 
службу охорони праці» (наказ №  7/1 від 16.01.2020 p.): «Положення про порядок проведення 
навчапн я і ne рев іркн знань з питань охорони праці» (наказ №  7/1 від 16.01.2020 p.): «Положення 
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту» (наказ № 7/1 від 16.01.2020 p.).________________________________

У ГОВ «А РГО КОМ» переглянуті, затверджені та введені в дію посадові інструкції та робочі 
інструкції (наказ №  234/1 від 31.10.2010 p.). Нормативні акти з охорони праці, що діють на 
підпрнє м ст в і, 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.__________

1 Ірані ви и ки підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надаїпія домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первин і їй й. 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.

Наказом № 50 від 08.07.2019 р. у ТОВ «АРГО КОМ» створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці у складі: голова комісії: директор Парейко Л.В.: члени комісії: головний 
інженер 1 рищенко В .А.: головний енергетик В'юнов В.А.; інженер з охорони праці Любченко Н.Г.

У 10В_«АРГО КОМ» переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
(наказ Я" 81/2 від 01.10.2018 p.). в тому числі «Інструкція з охорони праці для 
газоелектрозваріпіка». «Інструкція з охорони праці для слюсара-ремонтника»._____________________



Робітники ГОВ «АРГО КОМ » мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих
навчальних закладах, на навчальних курсах.________________________________________________________

І іектрогазозварник Кучма В.М. здобув професійну підготовку за професією
«електрогазозварник» у Державному професійно-технічному училищі №  48 в 1984 р.______________

Електрогазозварник Рогоза Г.В. здобув професійну підготовку за професією
«елекі рої азозварнпк» у Державному професійно-технічному училищі №  48 в 1987 р.______________

Слк»сар-ремонтннк Юров A.B. здобув професійну підготовку за професією «слюсар-
ремонтннк» V Державному професійно-технічному училищі в 1987 р._____________________________

! Електрогазозварник Кучма В.М., електрогазозварник Рогоза Г.В. пройшли навчання та 
перевірка знані) загального курсу охорони праці. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». «І Іравила пожежної безпеки» в ТОВ УК  «СПЕКТР» (протокол № 002-1 від
09.01.2020 p.). Присвоєно II групу з електробезпеки (до 1000 В).___________________________________

І лекчрогазозварник Кучма В.M.. електрогазозварник Рогоза Г.В., слюсар-ремонтник
Юров A .І нройшлп навчання та перевірку знань НПАОГІ 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» в ГОВ У К  «СПЕКТР» (посвідчення № 00713 від 10.02.2020 p., № 01874 від
27.05.2020 p., №  00712 від 27.05.2020 p.).__________________________________________________________

І чек і рогазозварник Кучма В.М.. електрогазозварник Рогоза Г.В.. слюсар-ремонтник 
Юров А. і і. і іропшлп перевірку знань з питань з охорони праці, інструкцій з охорони праці. 
Hl 1AQ11 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НГІАОП 0.00-1.81-18 «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інс трукція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії підприємства (протоколи
№ 18 від 02.10.2020 p.. № 37 від 30.11.2020 p.).______________________________________________________

1 la підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали: 
ж\ риал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: 
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: 
ж\ риал реєстрації інструкцій з охорони праці: 
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці:
журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та ін...:
ж\ рна. і обліку та випробувань засобів захисту:
ж\ рна.і обліку і реєстрації робіт за нарядами та розпорядженнями:
журнал обліку реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт:
журнал обліку, технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового)
технологічною обладнання:
ж у ді і ; і і обліку посудин, шо працюють під тиском.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 

викорис товчеться при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: балон з киснем 
технічні їм 1 од.. Україна: балон з сумішшю пропану технічного та бутану технічного - 1 од., 
Україна: різак газовий РГ ЮОп. б/н. 2018 р.в.: редуктор балонний одноступеневий кисневий 
БКО :50ДМ: б/н. 2019 р.в.: редуктор балонний одноступеневий пропановий БПО-5-5, б/н. 
2019 р.в.: балон з киснем технічним: балон з сумішшю пропану технічного та бутану технічного: 
набір с носарного інструменту: протигази шлангові П1ГІ-1 - 3 од.: газоаналізатор GM8802 
«Benelech», б/н. 2020 р.в.: пояс запобіжний з лямками в комплекті із страхувальною мотузкою 
2ГІЛ-К - 3 од.: 2019 р.в.: переносний світильник у вибухонебезпеному виконанні напругою 12 В. 
б/н. 201е) р.в.: попереджувальні знаки, огородження.______________________________________________

Надано акт № 5 від 11.09.2020 р. періодичних випробувань запобіжних поясів 2ПЛ-К №№3, 4. 5, 6.
І |ос і а в ку балонів із зрідженим (суміш пропану технічного і бутану технічного) газом

здійснює ГОВ «ВОГ КАРД» на підставі договору поставки №  ПК 12400ВК від 01.07.2019 р._____
Посіавку балонів із стисненим (кисень газоподібний) газом здійснює ПП «СВРОТЕХГАЗ» 

на пі; іс га в і договору поставки № 0151-18 від 01.11.2018 р. (ПП «СВРО ТЕХГАЗ» має дозвіл



№ 126.12.12 від 24.02.2012 р., виданий Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у
Дніпропетровській області, строк дії продовжений до 24.02.2022 р.)._______________________________

Ікиони з киснем технічним і сумішшю пропану технічного і бутану технічного зберігаються
окремо у спеціально пристосованих місцях. Пусті та наповнені балони зберігаються окремо._____

експлуатаційної документації,
Працівники ГОВ «АРГО КОМ » забезпечені спецодягом, спецвзуттям й засобами індивідуального 
захист у зі їді ю норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захист у (кос пом бавовняний, куртка утеплена, черевики шкіряні, чоботи кирзові, рукавиці________
бавові і ян і. каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратор пилозахисний та інш.).

засобів індивідуального захисту,
11а підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. №  246, працівники ТОВ «АРГО КОМ » 
зайпя 11 на роботах підвищеної небезпеки, пройшли періодичний медогляд в КЗ «Новомосковська 
центра: нм і а районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради (надано заключний акт від
28.12.2019 р.).___________________________________________________________

1 J a j пднриємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні 
нормапівпо-правові акта: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694- 
X II від 14.10.1992, із змінами; НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, 
зайня 11 їх на роботах зі зберігання та переробки зерна» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладилипя. що працює під тиском»: НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечної о ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт па висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів».__________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
пасі юр гам 11 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 т а промислової безпеки. ______________________________________________________________

Пі. ціриємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посіб і і нка ми. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань. _____________________________________________________

нормативно-правової та^ате^і^вгіо-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Л.В. Парейко

(7Л
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному .органі
Держи раці / У  ^ ^ ^

Примітки: І. 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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