
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністью_____________
науково -  виробниче підприємство Проммаш»_____________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Старокодацька , будинок 5 Б

місцезнаходження,
ЄДРПОУ 23645366_______________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
Браженко Сергій Вікторович______________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
067-297-99-34, 099-194-12-78______________________________________________________

номер телефону,
e-mail: prommashagro@gmail. 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 теріторії 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 страхова компанія
ПАТ “СТРОХОВА ГРУПА “ТАС” № FO 00899936, дата укладання 13.01.2021 р._______

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10.12.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Браженко Сергій Вікторович_____________________________________________________
(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, зрідженим, вибухонебезпечним газом (пропан-бутан);

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
посудини,що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових
балонів, що є ємностями для газового моторного палива______________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
- ємність для аміаку V=53 м 3 зав. № 3852, 1985 р. в., СРСР;___________________________

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

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



Кількість робочих місць - 3, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризк
травм -2___________________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Договір оренди: ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОММУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО 
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПОЛТАВАПАЛИВО” від 04.01.2021 р. № 1/ПР

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

Інші відомості Директор ТОВ НВП «ПРОММАШ» Браженко С.В. пройшов 
навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного 
Управління Держпраці у Запорізький області (протокол № 19-118 від 07.11.2019 р).

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 00.0-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань» створена 
комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці, в складі:голова комісії 
директор Браженко С.В., Накази про призначення відповідальних: Наказ № 7 від
17.07.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт, відповідальний за 
облік , організацію своєчасного огляду, випробувань посудин під тиском призначили
головного механіка Банникова Олександра Тимофійовича.______________________
Директор Браженко С.В., головний механік Банников О.Т. пройшли навчання у ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровський області протокол № 304 від
07.08.2019 р._______________________________________________________________________
Директор Браженко С.В., головний інженер Алхімов М.В., пройшли навчання в ТОВ 
Учбовий комбінат «Дніпробуд» згідно НПАОП 40.1-1.21-98 « Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» IV група з електробезпеки до і вище 1000 В.
Протокол №767 від 20.08.2018р.____________________________________________________
Інженер з охорони праці Соколова О.В. пройшла навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,«Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, «Правила пожежної безпеки в Україні» 
НПАОП 0.00-1.81-18 « Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» і перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з 
протоколу №209/4.4/2019 від 19.08.2019р., № 12161 від 9.08.2019р.).___________________

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

Документація системи управління охорони праці :___________________________________
Наказ № 1 від 17.07.2019 р. про службу охорони праці та призначення особи 
відповідальної за охорону праці інженера з охорони праці Соколова О.В. (ІУ група з 
електробезпеки, до 1000 В, яка пройшла навчання вимог Загального курсу з охорони 
праці. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,«Правила 
пожежної безпеки в Україні»,НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском».____________________________________
На підприємстві переглянуті та затверджені:
Положення про службу охорони праці (наказ № 3 ОП від 17.07.2019р.)._______________
Положення про комісію з питань охорони праці (наказ № 3 ОП від 17.07.2019р.)._______
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ № 3 ОП від 17.07.2019р.)._______________________________________
Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ № 3 ОП від 
17.07.2019р.)._______________________________________________________________________



17.07.2019р.)._______________________________________________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці(наказ № 3 ОП від
17.07.2019р.)._______________________________________________________________________
Наказ № 2 ОП від 17.07.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань
охорони праці.______________________________________________________________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ № 3 ОП від 17.07.2019р.).__________________
На підприємстві ТОВ НВП «Проммаш», (наказ № 3 ОП від 17.07.2019р.). затверджені та
введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.______________

наявністю служби охорони праці,
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі 
з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 « Типове положення про порядок 
проведення і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники підприємства, які 
зайняті на роботах з експлуатації посудин, що працюють під тиском 0,05 МПа — водії 
Калінін М.В. пройшов перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій, 
що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском» у 
ТОВ «Учбово — курсовий комбінат ПРОФІ- ЛАИФ» (виписка протоколу №373 від
02.11.2020 р.) та оператор техналогічних установок Дарченко В.П. пройшов перевірку 
знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій, що діють на підприємстві в межах 
своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працюють під тиском» у ТОВ «Учбово — курсовий 
комбінат ПРОФІ- ЛАЙФ» (виписка протоколу №198 від 04.08.2020 р.) та інструктажі з 
охорони праці, що підтверджується відмітками в журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці. Наказом № 14 від 27.09.2019 р затверджено 
перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони праці, в тому числі: № 1 для водія 
автотранспортного засобу, № 3 для оператора технологічних установок.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання , в тому числі яке 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з
експлуатації._______________________________________________________________________
Устаткування, безпечна експлуатація якого декларується, забезпечене експлуатаційною 
документацією:
- паспортами,керівництвами з експлуатації;___________________________________________
- журналом обліку обладнання;______________________________________________________
- журнал технічного обслуговувань та ремонтів;______________________________________
- сертифікатами та деклараціями щодо відповідності технічним регламентам;___________
Відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертне обстеження 
(технічного діагностування) устаткування підвищеної небезпеки (Постанова КМУ від 
26.05.2004 р.№ 687) та НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання , що працює під тиском».___________________________________
Експертами технічними Науково- виробнича фірма у формі
ТОВ “Промсервісдіагностика” (дозвіл №479.15.30, термін дії до 22.05.2023 р. проведено
позачерговий технічний огляд.___________________________________
посудини під тиском ємність для аміаку V=53 м3 зав. № 3852, 1985 р.в., СРСР.________

експлуатаційної документації,
Всі працівники, згідно з вимогами «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту», забезпечені засобами індивідуального захисту,яке використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування , ремонту , експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.________________________

засобів індивідуального захисту,



Перелік законодавчих та нормативно -  правових актів з питань охорони праці та
промислової безпеки. Закон України « Про об'єкти підвищеної небезпеки» НПАОП 0.00-
2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання . що працює під тиском. НПАОП 0.00-
4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Матеріально -  технічна
база відповідає вимогам законодавства з охорони праці._____________________________
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками,
плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання
нормативно -  правової та матеріально -  технічної бази навчально -  методичного
забезпечення.__________________________ ____________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці №  20^^р. №

ППримітка: 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 чер 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


