
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології^
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

____________ 49044. м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 19, ЄДРПОУ 19430915,________________
______________ начальник Гринчак Василь Васильович______________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
________________________ (056) 371-33-51, e-mail: pgddnepr@meteo.gov.ua__________________

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;
_________________роботи виконуються на теріторії Дніпропетровської області'___________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
_______________________ Дніпропетровського РЦГМ___________________________ _

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався______

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.11.2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я ,____________________Гринчак Василь Васильович _________________
(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:
зберігання балонів із стисненим газом (робоча еталонна газова сумішш_«СО-повітря»)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, 
посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної 
є ємностями для газового моторного палива (балони типу 4-150У за ГОСТ 949-73 -  9 од, 

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
з робочою еталонною газовою сумішшю «СО-повітря». Україна)_______________________ .

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 
Кількість робочих місць -  17. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  3_______________________________________________________________ .________;

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
- Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням навколишнього природного 

сереловиттта (далі - КЛСЗНПС). адреса: Дніпропетровська область. Дніпровський район, сел. 
Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 42:
_ - Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (далі - JIC3A 
Кам'янське). адреса: Дніпропетровська область, м. Кам'янське. проспект Гімназичний. 65:
- Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (далі - ЛСЗА Кривий Ріг)
адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича. 41.________________ .

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

Інші відомості: Основні функції та завдання Дніпропетровського РЦГМ -  забезпечення 
проведення гідрометеорологічних спостережень за забрудненням навколишнього 
природного середовища, збір, оброблення, узагальнення матеріалов спостережень.________ .

mailto:pgddnepr@meteo.gov.ua


Для проиеттення спеціального навчання та перевірки знань працівників 
Дніпропетровського РЦГМ з питань охорони праці наказом від 13.12.2019 року № 93 
затверджено постійно-діючу екзаменаційну комісію у складі:
- Нячяяьник Дніпропетровського РЦГМ Гринчак В.В. пройшов навчання і перевірку знань з 

курсу «Законодавство і нормативні акти з охорони праці» в КП "Навчально-курсовий 
комбінат" ДОР (протокол ГУ Держпраці від 22.04.2019 р. № 100/4.2/2019):
- Заступник начальника Куркуріна О.С. пройшла навчання і перевірку знань з курсу 

«Законодавство і нормативні акти з охорони праці» в КП "НКК'; ДОР (протокол зіг:
08.12.2020 р. № 311), з Правил охорони праці на автомобільному транспорті (протокол 
від.30.11.2020 р. № 302):
- інженер з охорони праці І кат. Бойко Т.В. пройшла навчання і перевірку знань: з курсу 

«Законодавство і нормативні акти з охорони праці» в КП "НКК" ДОР (протокол ГУ 
Держпраці від 26.02.2018 р. № 36/4.2/2018/42): з ПТЕЕС та ПБЕЕС. для підтвердження IV 
гр. з електробезпеки в КП "НКК" ДОР (протокол № 220 від 23.08.2018 р). з курсу «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-16 
(протокол КП "Навчально-курсовий комбінат" ДОР від 17.12.2018р. № 399):
- Голова профспілкового комітету Гагаріна О.В. пройшла і перевірку знань з курсу 

«Законодавство і нормативні акти з охорони праці» в КП "НКК" ДОР (протокол від 
24.09.2018 р . №265^1:
- Нячя ттьник КЛСЗНПС Хлопова В.М. пройшла і перевірку знань з курсу «Законодавство і 

нормативні акти з охорони праці» в КП "НКК" ДОР (протокол від 02.12.2019 р. № 407 А), з 
правил пожежної безпеки в Дніпропетровському обласному спеціалізованому РБП 
протипожежних робіт (протокол від 04.09.2019 р. № 35/в):
- Нячя.ттьник ЛСЗА Кам'янське Литвинова LB. пройшла і перевірку знань з курсу 

«Законодавство і нормативні акти з охорони праці» в КП Камянської міської ради 
"Навчально-курсовий комбінат" (протокол від 09.09.2020 р № 38/1), з правил пожежної 
безпеки r  Дніпропетровському обласному спеціалізованому РБП протипожежних робіт -  
( п р о т о к о л  від 30.10.2020 р. № 53):
- Начальник ЛСЗА Кривий Ріг Синиця її ,  пройшла навчання і перевірку знань з курсу 

«Законодавство і нормативні акти з охорони праці» в КП «Науково-виробничий центр» ДОР. 
(протокол від 17.12.19 р. № 271)

Наказом від 17 грудня 2019 року № 94 затверджено Перелік робіт підвищеної небезпеки, 
та призначені особи, відповідальні за безпечне виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Особою, відповідальною за зберігання балонів в КЛСЗНПС призначено провідного 
інженера-електроніка Мосейко С.О.. який пройшов навчання та перевірку знань: з курсу 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 
0.00-1.81-18 (протокол КП "НКК" ДОР від 23.04.2019р. № 134). ПТЕЕС та ПБЕЕС в КП 
"НКК" ДОР (протокол від 09.12.2020 р. № 312)._

Особою. Ri яповідальною за зберігання балонів в ЛСЗА Кам'янське призначено інженера- 
електроніка І кат. Приходько Е.М.. який пройшов навчання та перевірку знань: з курсу 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НКАСі , 
0.00-1.81-18 (протокол КП Камянської міської ради "Навчально-курсовий комбінат'' від 
10.04.2019р. № 13/1), з ПТЕЕС та ПБЕЕС в КП Камянської міської ради "Навчально- 
курсовий комбінат" (протокол від 08.10.2020р. № 46).

Особою, ві яповідальною за зберігання балонів в ЛСЗА Кривий Ріг призначено провідного 
інженера-електроніка Філіп'єва В.В.. який пройшов навчання та перевірку знань: з курсу 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 
0.00-1.81-18 (протокол КП Камянської міської ради "Навчально-курсовий комбінат" від 
29.11.2018р. № 268-1). з ПБЕЕС в КП «Науково-виробничий центр» ДОР (протокол від
27.10.2020 № 117/1). ______________ __________________________________________

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

_____Служба охорони пратті у Дніпропетровському РЦГМ створена та працює з 1996 року
Функттій Служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Бойко Т.В. (наказ від 
16.02.2015р. № 17а) згідно з «Положенням про службу охорони праці Дніпропетровського 
РИГМ».____________________________________________________________ _

наявністю служби охорони праці,



На підприємстві розроблені:
- Положення про службу охорони прані в Дніпропетровському РЦГМ (наказ від 24.12.2015 
року № 109);_______ ______________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у 
Дніпропетровському РЦГМ (наказ від 24.12.2015 року № 109);__________________________

- Положення про СУОП в Дніпропетровському РЦГМ (наказ від 10.09.2020 року № 77);_____
- Положення про оперативний контроль за станом охорони праці (наказ від 22.04.2016 № 38);
- Программа вступного інструктажу (наказ від 24.12.2015 року № 109);___________________
- Программа первинного інструктажу (наказ від 24.12.2015 року № 109);__________________
- Колективний договір на 2019-2021 рр. узгоджено 16.01.2019р.,_________________________
- 72 інструкції з охорони праці для працюючих за професіями та видам робіт (наказ про 
переогляд інструкцій від 02.04 2019 року №31)________________________________________
У підрозділах Дніпропетровського РЦГМ проведено переогляд інструкції з охорони праці 

відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» та на виконання «Положення 
про розроблення інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.35-04).

Продовжені, затверджені та введені в дію нові інструкції (наказ від 21.09.2018 з терміном 
дії 5 років та наказ №69 від 30.09.2019р. з терміном дії 3 роки). Відповідальні за роботу з 
балонами зі стисненим газом (робоча еталонна газова сумішш «СО-повітря»), 
використовують відповідні інструкції, а саме: Загальні вимоги охорони праці № 1, Про 
заходи пожежної безпеки на території та в службових приміщеннях №2; 3 надання 
ломедичної допомоги потерпілим від електричного струму і при інших нещасних випадках 
№3. Для неелектротехнічного персоналу №7. Для електротехнічного персоналу, 
обслуговуючого діючі електроустановки до 1000 В №8. Для інженера -  електроніка №27, 
При роботі з електронагрівальними приладами - №32. При роботі з сушильними шафами 
№33. При експлуатації газоаналізатора «Паладій -  3 №34. При експлуатації аквадистилятора 
№35. При експлуатації бі дистилятора №36. При експлуатації фотоелектроколориметрів 
(КФК -  3. КФК -  3 -  01) №37. При роботі з електроаспіратором №38. При роботі на іономірі 
універсальному ЄВ-74 №40. При експлуатації рН-метра рН -  150 МІ №41. При експлуатації 
балонів під тиском №42. Під час експлуатації витяжної шафи №69. Для працівників під час
відряджень №72.__________________________________________________________________

Інструктажі відповідальним за роботу з балонами зі стисненим газом працівникам 
проводяться у встановленому порядку на робочому місці (за особистим підписом) раз на 
півроку - при підготовні підприємства до ОЗП (осінньо-зимовий період) та ВЛП (весінньо- 
літній періоді згідно вимог Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці у Дніпропетровському РЦГМ.________________________________ .

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Документація: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал 

реєстрації вступного інструктажу з питань пожежної безпеки, журнал реєстрації інструкцій в 
Дніпропетровському РЦГМ. журнал видачі інструкцій з питань охорони праці в підрозділи, 
журнал ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань охорони праці, журнал
протоколів перебірки знань, журнал обліку засобів індивідуального захисту.______________ .

На підприємстві проведена ідентифікація обїєктів. у результаті якої виявлено, що маси 
небезпечних речовин, що зберігаються і застосовуються у лабораторії, не перевищують 
гранічних мас для об'єктів підвищеної небезпеки з урахуванням відстаней від обєкта до місць 
великого скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і 
життєво важливих цивільних обїктів. та Підприємство не підлягає реєстрації в Державному
реєстрі обєктів підвищеної небезпеки.______________________________________________ ^

Отримано Дозволи на зберігання балонів із стисненим газом (з робочою еталонною 
газовою с у м іт т т т т т ю  «СО-повітря») від 16.09.2015р. № 0515.15.12 (КЛСЗНПС).
№ 0516.15.12 (ЛСЗА Кривий Ріг). № 0517.15.12 (ЛСЗА Кам'янське)._____________________ ;

Проведено атестацію робочих місіть КЛСЗНПС. ЛСЗА Кам'янське. ЛСЗА Кривий Ріг. 
Наказом від 22.03.2019р. № 22 затверджено результати атестації. В Дніпропетровському 
РЦГМ щорічно розробляються та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 
захворювань і аварій». __________________________________________________.



При лабораторному дослідженні використовуються балони з еталонними газовими 
сумішами «СО-повітря». Для визначення концентрації оксиду вуглецю в атмосфері і- 
лабораторії встановлений прилад газоаналізатор «Паладій-3». Для перевірки газоаналізатора 
використовуються балони з еталонною газовою сумішшю «СО-повітря».. кожен балок має 
редуктор АР-40-2ДМ та контрольний манометр. Балони встановлені в приміщеннях хімічних 
лабораторій. Відвід газу від газоаналізатора передбачений за межі лабораторного 
приміщення. Робоча еталонна суміш «СО-повітря» випускається згідно ТУ У24.1-02568182- 
001:2005 (зміна № 1 від 10.06.13) та має сертифікат на ПГС виданий 18.06.2020 р. ДП
«Укрметртестстандарт» № 1507-44/20.__________________________________.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються в КЛСЗНПС 
використовується:
- газоаналізатор «Паладій-3»:
- балони типу 4-150У за ГОСТ 949-73- 3 од.: балон № 10226 термін повірки - дійсне до 
05.2025. балон № 405 термін повірки - дійсне до 05.2025. балон № 19359 термін повірки - 
дійсне до 03.2022:
- редуктори балонні АР-40-2 ДМ;
- фотоколориметр КФК-3 -  1 од., зав. № 9501362:
- іономір універсальний ЕВ-74. зав. № 3510.1980 р.в.:
- витяжна шафа, зав. № 327.1979 р.в.:
- дистилятор, зав. № 16290. 1995 р.в.:
- бі дистилятор, зав. № б/н. 2012 р.в.:
- ваги лабораторні ВЛР-200 -  1 од., зав. № 404.1990 р.в.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються в ЛСЗА Кривий Ріг 
використовується:
- газоаналізатор «Паладій-3»:
- балони типу 4-150У за ГОСТ 949-73- 3 од., повірені: балон № 16806 термін придатності з
18.06.2020 до 18.03.2021: балон № 22340 термін придатності з 18.06.2020 до 18.03.2021. 
балон № 21493 термін придатності з 18.06.2020 до 18.03.2021_______________________ __
- манометри :
- редуктори балонні АР-40-2 ДМ:
- фотоколориметр КФК-3 -  1 од., зав. № 9104674. 1991 р.в.:
- фотоколориметр КФК-3-01 -  1 од., зав. № 9008630. 1990 р.в.:
- рН-метр. зав. № 7392. 2011 р.в.:
- витяжна шафа, зав. № 1734. 1983 р.в:
- дистилятор, зав. № 457. 2012 р.в.:
- білистилятор, інв. № 10490935. 2012 р.в.;
- ваги лабораторні ВЛР-200 -  1 од., зав. № 75.1999 р.в..

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються в ЛСЗА Кам'янське 
використовується:
- газоаналізатор «Слан СО-50», зав. № 1986:
- балони типу 4-І50У за ГОСТ 949-73- 3 од., повірені: балон № 21317 дійсний до 16.05.21 р., 
№ 24290 дійсний до 18.02.23 р.. № 20346 дійсний до 07.04.22 р:
- редуктори балонні АР-40-2 ДМ:
- фотоколориметр КФК-3 -  1 од., зав. № 9700127. 1997 р.в.;
- фотоколориметр КФК-3-01 -  1 од., зав. № 0301033. 2003 р.в.;
- рН-метр 150 МИ. зав. № 2014. 2011 р.в.;
- витяжна шафа, зав. № 10430027;
- дистилятор, зав. № 1134824. 1985 р.в.:
- бідистилятор. інв. № 10460934. 2009 р.в.;
- ваги лабораторні ВЛР-200 -  2 од., зав. № 998.1981 р.в.. зав. № 72. 2000 р.в.
- ваги лабораторні електронні АБ 220.И2. зав. № 625775. 2019 р.в._________

Усе обладнання та 313 використовуються за призначенням, зберігаються в технічно- 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних
випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.__

експлуатаційної документації



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 та 
Коллективним договором між адміністрацією і трудовим колективом, працівники 
Дніпропетровського РТІГМ забезпечуються спецодягом та індивідуальними засобами 
захисту. Ведуться особисті картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту згідно додатку № 1 «Мінімальних вимог безпеки і охорони 
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»

засобів індивідуального захисту 
На підприємстві в наявності нормативно -  правова документація, що розповсюджується 

на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону 
праці». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки; НПАОП 0.00-4.12-05 « 
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»; НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00- 
4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-98 « Про 
порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що 
діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
работодавцями охорони праці працівників»; НПАОП0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спецільним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском»; НПАОП 40.1-1.21-98 « Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями»; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електроустановок споживачів»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила 
пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00-1.62-12 Правила з охорони праці на 
автомобільному транспорті.

Актуалізовано Покажчик НПАОП в Дніпропетровському РЦГМ станом на 09.12.2019 р.
Нормативно-правові акти в друкованому та електронному вигляді знаходяться і вільному

доступі в приміщенні інженера з охорони праці.____________________________________ _ '
Матеріально -  технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 

дозволяє дотримуватися вимог нормативно -  правових актів з охорони праці, під час 
виконання робіт, які декларуються.

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.____________________________________________________________ .

В КЛСЗНПС. ЛСЗА Кривий Ріг. ЛСЗА Кам'янське є у наявності стенди з охорони праці та 
пожежної безпеки, підрозділи забезпечені плакатами, наглядними посібниками. Навчально -  
метпігейне забезпечення поповнюється та оновлюється за допомогою Інтернету та

.■̂^ іій ч Ш ^/вв д ань______________________ ~________________________________________________
■ ' / ! $ '& /  ^ __норматйвно-прааовшгта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
/ р /  і і » и  > 4 ^ 7  ґ п  *  і -р  Щї іщ Ш к— — —

/< - ’_^шпдйис9 (ініціалі та прізвище)

2<Ш>р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2СЬ£?р. № с£Р /Л ______ .

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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