
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони прані

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРГАЗІНЖИНІРИНГ"________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.
49000. Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Шевченко, буд. 37________________________

місцезнаходження.
____________________________ код СДРПОУ 40767207______________________________________________

код згідно з СДРПОУ.
______________________ керівник -  директор Похиленко Дмитро Олександрович__________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника.
_______________________ тел. +380675681913. 40767207@ukr.net____ _________  _________________

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;

Роботи підвищеної небезпеки та експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території України_________________

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

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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

Згідно з додатком 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної_________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1 788
від 16.08.2002 р. на ТОВ "УКРГАЗІНЖИНІРИНГ” страхування не проводиться, тому.__________
що не є об’єктом підвищеної небезпеки.___________________ ___ ______

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.02.2021 року

Я, ПОХИЛЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:’
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Роботи верхолазні.
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
Газополум ’яні роботи.
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

mailto:40767207@ukr.net


Зведення, монтаж  і демонтаж  будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках З і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

Технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного та 
зрідженого газу суб'єктам господарювання та до населених пунктів, а також  
газовикористовуюче обладнання потужністю понад О, І МВт.
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування пібземних 
комунікацій.
Зварювальні роботи.___________________________________________

(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, а саме:

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
- балони із стисненим газом (кисень), 2 од., Україна;
- балони________ із________ зрідженим________ газом (пропан-бутан),________ 2 _____од.,

Україна._______________  ______________
тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць: 15, кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 11;______

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

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда - 49000. Дніпропетровська обл.. місто 
Дніпро, вул. Ларіонова, 48 (договір оренди № ДО ГІ-19/002 від 01.11.2019р. з ФОН Траут С.О..
площею 145 кв.м.)_____________________________________________

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

Інші відомості: Директор ГІохиленко Д.О. пройшов навчання в ТОВ «УК «ДН1ПРОБУД» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів. Витяг з протоколу № 932 від 31.08.2020р.

Виконроб Кулик О.С., інженер з налагодження і випробувань Висоцький В.М. пройшли 
навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в ком і сії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства України про охорону праці, основні 
положення Закону України «Про охорону праці». Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», та взаємозв’язок з іншими Законами України, законодавство України про працю. 
Витяг з протоколу № 243 від 21.08.2020р.

Директор Похиленко Д.О.. виконроб Кулик О.С., інженер з налагодження і випробувань 
Висоцький В.М., інженер з налагодження і випробувань Жевжик В.Г. пройшли навчання в ТОВ 
«УКК ПРОФІ ЛАИН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті». Витяг з протоколу № 267 від 07.09.2020р.

Директор Похиленко Д.О.. виконроб Кулик О.С., інженер з налагодження і випробувань 
Висоцький В.М., інженер з налагодження і випробувань Жевжик В.Г. пройшли навчання в ГОВ 
«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями». Витяг з протоколу № 254 від 01.09.2020р.

Директор Похиленко Д.О.. інженер з налагодження і випробувань Жевжик В.Г., інженер з 
налагодження і випробувань Висоцький В.М. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони 
праці ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН». та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, ПГІБУ. ПОПРІП. ГІКГЕ. ГІГГЗ. ПУЕ, 4 група з
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з
електробезпеки до 1000 В. Витяг з протоколу № 255 від 02.09.2020р.

Директор Похиленко Д.О., виконроб Кулик О.С., інженер з налагодження і випробувань 
Висоцький В.М., інженер з налагодження і випробувань Жевжик В.Г. пройшли навчання в 
Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головною 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОГІ 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Витяг з протоколу № 03/09-20 ГН-ГТ від 
14.09.2020р.

Директор Похиленко Д.О., виконроб Кулик О.С., інженер з налагодження і випробувань 
Висоцький В.М. пройшли навчання в ТОВ «Навчальний методично-консультагаційний центр 
«СПЕЦКУРС» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці v Запорізькій області 
згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охоро на праці і промислова 
безпека у будівництві» (ДБН).
Витяг з протоколу № 1/1-21 УКР-ДБ від 12.01.2021р.

Директор Похиленко Д.О., виконроб Кулик О.C.. інженер з налагодження і випробувань 
Висоцький В.М., інженер з налагодження і випробувань Жевжик В.Г. пройшли навчання в ГОВ
«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці__у
Дніпропетровській області згідно НГІАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», 
ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». Витяг з протоколу № 266 від 04.09.2020р.

Директор Похиленко Д.О., виконроб Кулик О.С., інженер з налагодження і випробувань 
Висоцький В.М.. інженер з налагодження і випробувань Жевжик В.Г. пройшли навчання в ТОВ
«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці__у
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює підтиском». Витяг з протоколу № 258 від 03.09.2020р.

Керівники структурних підрозділів, в яких виконуються заявлені роботи підвищеної небезпеки та
персонал, що їх виконує, пройшли навчання в навчальних закладах.______________________________

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні 
посвідчення:
- електрозварник Побігай В.Й. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з 
Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 за 
№61 пройшов атестацію в ДГ1 «Учбово-виробничий комплекс» КГІ «Дніпросантехмонтаж» згідно 
ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. СНиІІ 111-18-75. СНиІІ 3.05.05-84. НПАОП 0.00-
1.76-15. ДБН В.2.5-20-2001. НПАОП 0.00-1.81-18. ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:2012. Допущений до 
ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і огороджуючих 
конструкцій, зовнішніх мереж і спорудження водопостачання та каналізації, теплових мереж, 
трубопроводів пари і гарячої водипройшов атестацію в та допущений до ручною дугового 
зварювання покритим електродом РДЕ (111), систем газопостачання, технологічних трубопроводів 
та устаткування, конструкцій металевих будівельних, обладнання що працює під тиском. 
трубопроводів водопостачання та каналізації. (Протокол № 134, посвідчення № КВ 0019/1301-01 
від 14.06.2019р. Дійсне до 14.06.2021р.).
- газозварник Панченко О.І. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з 
Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 за 
№61 пройшов атестацію в ТОВ ПНГІ «Коксохімтепломонтаж» зі і; і но ДС'ТУ Б .В .2.6-199:2014. 
НПАОГІ 0.00-1.60-66. ДБН.В-2.5-20-2001. НПАОГІ 0.00-1.59-87. ЛСТУ-11БВ.2.5-68:2012. 
Допущений до газового зварювання сталевих конструкцій, парових та водогрійних котлів. 
посудин, що працюють під тиском, систем газопостачання, зовнішні мережі і спорудження 
водопостачання та каналізації. (Протокол № 2, посвідчення № 2-ДН-58 від 16.01.2020р. Дійсне до 
16.01.2022р.).
- слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування Шевцов С.М . j іройшов навчання в 
Навчально-виробничому центрі «Професійна безпека» та здобув професію слюсаря з експлуатаї|ії 
та ремонту газового устаткування 3 розряду. (Посвідчення 13-4-2013 від 13.02.2013р.)
- слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування Солонар 10.10. пройшли навчання в ТОВ 
«УК СПЕКТР» та здобув професію слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 . 
розряду. (Посвідчення №  06689 від 17.11.2014р.).
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- машиніст екскаватора Шинкарьов ГІ.М. пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та здобув 
професію машиніст екскаватора 4 розряду. (Посвідчення № 1136 від 02.11.2012р. ).
- монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Приймич 1.М. та Рожок В.М. 
пройшли навчання в ДГІ «Запорізький навчально-курсовий комбінат» здобули професію 
монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду. (Свідоцтво про 
присвоєння кваліфікації № 11909, 11310 від 07.10.2020р.).
- верхолази Галенін В.В. та Стратієнко О.І. пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та здобули 
професію верхолаза 6 розряду. (Посвідчення № 01367, 01368 від 28.08.2017р.)
- пічники Сокол A.М.. Бондаренко Я.С.. пройшли навчання в ТОВ “Навчальний центр з охорони 
праці”, за професією пічник 3 (третього) розряду, (свідоцтво про присвоєння робітничої професії 
протокол № 19-122 від 20.06.2019р., посвідчення № 453. 455).

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки в установленому порядку пройшли 
періодичну перевірку знань в комісії підприємства із загального курсу охорони праці. НІІА01І 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментами та пристроями», НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН). НПАОП 0.00-
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
(протоколи № 1-2 від 01.02.2021р.).
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки;
Накази з охорони праці
Наказ № ОІ/ОП від 25.01,2021р. про створення служби з охорони праці на підприємстві.___________
Наказ № 05/РП від 26.01.2021р. про затвердження служби з охорони праці на підприємстві, про 
призначення відповідального за службу ОІІ (призначено інженера з налагодження і випробувань
Висоцького В.М.).___________________ ___________________________________________________________
Наказ № 02/РП від 25.01.2021 р про затвердження положень та інструкцій з охорони праці.________
Наказ № Об/ОП від 27.01.2021р. «Про призначення постійно-діючої кваліфікаційної комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці» створено комісію ТОВ «УКРГАЗІНЖИНІРИНГ». Голова 
комісії: Похиленко Д.О. -  директор; члени комісії: Кулик О.С. - виконроб; Висоцький В.М. -
інженер з налагодження і випробувань.___________________________________________________________
Наказ № 07/РП від 28.01.2021р. про призначення відповідального за електрогосподарство
(призначено директора Похиленко Д.О.);_________________________________________________________
Наказ № ОЗ/ОП від 26.01.2021 .р про обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій. 
Наказ № 04/РП від 26.01.2021р. про забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами
індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами.______________________________
Наказ № 08/РП від 28.0-1.2021р. про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки.__________
Наказ № 09/РП від 28.01.2021р. про призначення відповідального за виконання робіт в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, 
боксах, топках, трубопроводах) (призначено виконроба Кулика О.С.)
Наказ № ІО/ОП від 28.01.2021р. про призначення відповідальних осіб за проведення земляних
робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри (призначено виконроба Кулика О.С.)._____________
Наказ № 11/ОП від 28.01.2021р. про призначення відповідальних осіб за проведення зварювальних
робіт (призначено директора Похиленко Д.О.).___________________________________________________
Наказ № 12/ОП від 28.01.2021р. про призначення відповідальних осіб за проведення робіт 
верхолазних робіт та робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, (призначено виконроба 
Кулика О.С.).
Наказ № 13/ОП від 28.01.2021р. про призначення відповідальних осіб за проведення робіт по 
зведенню, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцненню їх аварійних частин (призначено 
Наказ № 13/ОП від 28.01.2021р. про призначення відповідальних осіб за проведення робіт 
Наказ № 14/ОП від 28.01.2021р. про призначення відповідальних осіб за проведення робіт з 
монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванні, реконструкції машин.



механізмів, усталювання підвищеної небезпеки, а саме: парові та водогрійні котли 
теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.; технологічне устатковання та його елементи систем 
газопостачання природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів, 
а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0.1 МВт. (призначено виконроба 
Кулика О.С.).
Наказом № 15/ОП від 28.01.2021р. відповідальною особою за утримання посудин в справному 
стані та безпечні умови їх праці (балонів із стисненими та зрідженими газами) призначено 
виконроба Кулика О.С.
Наказом № 16/ОП від 28.01.2021р. відповідальною особою за огляд та випробування 
гумовотканевих рукавів, за виконання перевірок на газонепроникненість та горіння пальників та 
різаків, за безпечну експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум'яних робіт 
призначено виконроба Кулика О.С.

Робітники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, щокварталу проходять інструктажі і один 
раз на рік -  спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Працівники зайняті при виконанні робіт підвищеної небезпеки, навчені та мають відповідні 
посвідчення та свідоцтва, отримані у відповідних навчальних закладах.

Згідно з вимогами ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві переглянуте та 
введене у дію «Положення про службу охорони праці» (затверджене наказом № 02/011 від 
25.01.2021р.).

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону України 
«Про охорону праці» на підприємстві у 2021 році створена структура служби охорони праці (наказ 
№ 01/ОП від 25.01.2021 p.).

Наказом № 02/РП від 25.01.2021р. затверджені та введені в дію відповідні інструкції з 
охорони праці за професіями, а саме: Інструкція з ОГ1 для електрозварника (№ 5), слюсаря з 
експлуатації та ремонту газового устаткування (№ 6, № 7). монтажника з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій (№ 8, № 9), газозварника (№ 10). машиніста екскаватора (№ 11). 
пічника (№ 12. № 13). верхолаза (№ 14, № 15). при виконанні зварювальних робіт (№ 16), при 
виконанні робіт в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (№ 17) при 
виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри (№ 18), при виконанні робіт 
на висоті (№19).

На підприємстві ведуться наступні журнали:_____________________________________________________
-видачі нарядів:
-реєстрації аварій;
-видачі інструкцій з охорони праці:
-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищ еної небезпеки;
-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
-обліку та зберігання засобів захисту.
-реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
-протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС;
-реєстрації нещ асних випадків на виробництві;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань
охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми, 
устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, акти технічних оглядів,
графіки обслуговувань).______________ _________________________________________________________

експлуатаційної документації,



б
Працівники TOB "УКРГАЗІНЖИНІРИНГ" в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, щитки зварника, захисні окуляри, пояси 
запобіжні лямкові, протигази, рукавиці брезентові та інш.) відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17- 
18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці» за професіями._______________________________________

засобів індивідуального захисту

Для виконання заявлених видів робіт в ТОВ "УКРГАЗІНЖИНІРИНГ" в наявності наступні засоби: 
екскаватор гусеничний JCB JS360LC. державний номерний знак Т 08161 АГ. рік випуску 2013р. 
Виробник - Англія. Договір оренди № 25/07 від 21.01.2021 року з ГОВ «Строй ІОА» (декларація 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці № 
348.18.12 від 18.07.2018р.). кутова шліфувальна машина -  1 шт., перфоратор -  1 шт., шланговий 
ізолюючий протигаз ПІІІ-1С - 2 шт., лампа ЛБВК -  2 шт.. риштування будівельні клино-хомутового 
типу. 128 м2, трансформатор зварювальний ТДМ-140 -  1 шт.. пальник «ДОНМЕТ» - 2 шт., різак -  2 
шт., редуктор -  2 шт.. термометр технічний рідкісний ТТЖ-М -  2шт.. безконактний термометр 
(пірометр) ST-25 -  2 шт.. манометри -  2 шт., вимірювач диференційного тиску «ОКСИД» - 1 шт., 
йорж -  2 шт., газоаналізатор -  1 шт., респіратори -  2 шт.. балони із стисненим газом (кисень) -  2 
один., балони із зрідженим газом (пропан-бутан) -  2 один., монтажні пояса 1 ГІЛ-К2 -  4 шт.. зачіп 
тросовий -  4 шт.. затискач “Жюмар” -  2 піт., “Скіф” -  2 шт., карабін сталевий "Яепцег" -  4 ш г.. 
несучий і страхувальний канат -  2 піт., стрем’я -  4 піт., страхувальна петля "Прусик'* -  2 шт.. каски 
захисні “Універсал” будівельні -  3 шт.. набір слюсарного інструменту -  3 комплекти, каски 
будівельні, щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні. рукавиці комбіновані, 
комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту.

Випробування монтажних поясів 1ПЛ-К2 -  акт випробування № 1_в ід 28.01.2021р.. акт
випробування риштувань будівельних клино-хомутового типу № 2 від 28.01.2020р.. акт 
випробування страхувальних засобів № 3 від 28.01.2021 р.
Постачання промислових газів в балонах, ремонт балонів, оренду тари для промислових газів 
здійснює ПрАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» у відповідності до договору поставки ГГІ №3599 від 
19.12.2020 р.. договору оренди тари №3599А від 19.10.2020р. (Дозвіл Держпраці №20.17.30, 
чинний до 14.09.2022 р.; Дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №1018.17.12. чинний
до 05.09.2022 р.). Балони зберігаються в спеціально-відведених місцях під__навісом із
пристосуванням для кріплення балонів на виробничій дільниці на об'єктах замовників.

На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НГІАОП, а 
саме:

ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.________________________________
Пост КМУ №1107 від 26.10.2011 р Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин. механізмів устаткування підвищеної
небезпеки (зі змінами).__________________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.______
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці._________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з

питань охорони праці.___________________ ________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.______________________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.______________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментами та пристроями»._______
НПАОП 45.2-7.02-12 «ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека в

будівництві».___________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»._______________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».___________



НПАОП 40.1-1.32-01 «Електрообладнання спеціальних установок», НІ1АОП 40.1-1.01-97
«Правила безпечної експлуатації електроустановок».

НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт».__________________________________________________________________________________________

НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві» (ДБН).____________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 

«Г азопостачання»._____________________________________________
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском».
ПУЕ «Правила будови електроустановок».
Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних
категорій._______________________________________________________________________________________
Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони 
праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиІІ. ДБН, тощо) та технічної 
документації Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.

На підприємстві обладнано кабінети охорони праці, оснащені оргтехнікою, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою. 
навчальними програмами, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з 
питань трудового законодавства і охорони праці.__________________________________________________

При прийомі працівників на роботу у ТОВ "УКРГАЗІНЖИНІРИНГ" проводиться під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих 
факторів. Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог 
законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної 
небезпеки. Товариство забезпечене нормативно-правовими актами з питань охорони праці.________

Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчальні аудиторії для навчання з 
питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені навчальні програми та 
екзаменаційні білети.? гйреї^р^кзнань з питань охорони праці за посадами та професіями. 
н о р м а т и в н о - п р а в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ р - т е х н іч н о ї  бази навчально-методичного забезпечення)

Похиленко Д.О.
(ініціали га прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 р.

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.”.______________________________________________________________



Голосне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області
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