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ДЕКЛАРАЦІЯ ' 2 0 1 9 " " - ^ - '
відповідності матеріально-технічної бази вимогам^ 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
____________ Товариство з обмеженою відповідальністю «АКСОР ІНДАСТРТ»________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49083. місто Дніпро, вулиця Собінова. буд.І. код згідно з ЄДРПОУ 37806217._________________
м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄД РП О У ,

керівник Осман Йилмаз. тел. 056 794 07 66. E-mail:Natalie.Beyz@axorindustry.com_____________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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 виконуються на територій підприємства, за фактичною адресою місцезнаходження
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ». за адресою: м. Дніпро, пр. Праці. 32______________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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

(найм енування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_________________________ добровільний аудит з охорони праці не проводився________________

(дата проведення аудиту)

Я, Осман Йилмаз.________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або ф ізичної особи - підприємця)

Ц ІЄ Ю  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:
• Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.___________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць -  8. Кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик________
кількість робочих м ісць, у  том у числі тих,

виникнення травм -  6.____________________________________________________________________
на яких існує п ідвищ ений ризик виникнення травм ,

одна будівля торгівельпо-виробпичого та складського комплексу, що знаходиться за адресою:
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

м. Дніпро, пр. Праці. 32_________________ _________________________________________________

Інші відомості Генеральний директор Осман Йилмаз пройшов навчання на базі ТОВ «Учбовий
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю ть

комбінат «Дніпробуд» знання Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове
за дотрим анням  вим ог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки;

державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області, посвідчення №1811. протокол засідання комісії №24/4.4/2019 від 
04.02.2019р.______________________________________________________________________________

mailto:Natalie.Beyz@axorindustry.com


Наказом № 08/01-7 від 08.01.2019р. призначено відповідальним за безпечне виконання робіт, 
що виконуються на висоті понад 1,3 метра - головного енергетика Боровика В.І.. пройшов 
навчання на базі ДП «Придніпровський експертно-технічний центр» з НПАОП «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області, посвідчення №74-18-7. протокол засідання комісії №74-18 від 
19.10.2018р.. у разі його відсутності -  інженера з автоматизованих систем керування 
виробництвом Єршова Ї.В. пройшов навчання на базі ДП «Придніпровський екснертно- 
технічний центр» з НПАОП «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та 
перевірку знань перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, 
посвідчення №74-18-8. протокол засідання комісії №74-18 від 19.10.2018р.:_____________

Робітники пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці згідно 
НПАОП 0.00^.12.05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» в тому числі, за НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» (протокол засідання комісії підприємства №3/1-19 від 
21.03.2019р.) та інструктаж за інструкцією з охорони праці №2/Р «При виконанні робіт на 
висоті».________________________________________________________________

Робітники що виконуються на висоті понад 1.3 метра, пройшли обов’язковий періодичний 
медичний огляд та не мають протипоказань до роботи за станом здоров’ям.___________________

На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками про 
проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів._________________

Комісія з навчання та перевірки знань на підприємстві створена Наказом №08/01-8 від 
08.01.2019р. Склад комісії:________________________________________________________________
• Інженер з охорони праці Лазоренко А.А._____________________________________________
• Директор з виробництва Стадник О.М.______________________________________________

Головний енергетик Боровик B.L
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань:
• Загальний курс з охорони праці (законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (домедичної дономоги) потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки) на базі 
ДП «Придніпровський експертно-технічний центр» та перевірку знань комісією ГУ Держпраці 
у Дніпропетровській області, посвідчення №68-18-21. №68-18-22. №68-18-23. протокол 
засідання комісії №68-18 від 10.10.2018р.__________________________________________________
• З електробезпеки «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правил пожежної безпеки в Україні» НАБП 01.001-14. р.5 та перевірку знань комісією 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, посвідчення №81-18-23. №81-18-22. №81-18-15. 
протокол засідання комісії № 81-18 від 24.10.2018р.;________________________________________
• З безпечного виконання робіт на висоті з НПАОП «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» на базі ДП «Придніпровський експертно-технічний центр» та 
перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, посвідчення №74-18-6. 
№74-18-5. №74-18-7. протокол засідання комісії №74-18 від 19.10.2018р._____________________

Служба охорони праці на підприємстві в особі інженера з охорони праці створена наказом 
генерального директора №08/1-1 від 08.01.2019р.___________________________________________

наявністю служби охорони праці,
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
небезпеки (наказ №08/01-4 від 08.01.2018р. «Про затвердження і введення в дію інструкцій з 
охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки») та професії (наказ №08/01-3 від 
08.01.2018р. «Про затвердження і введення в дію інструкцій з охорони праці за професіями на 
підприємстві ТОВ «Аксор Індастрі»), В тому числі:_________________________________________



• Інструкція №1 «Вступний інструктаж з питань охорони праці для працівників TQB «АКСОР 
ІНДАСТРТ»:___________________________________________________________________________
ІНСТРУКЦІЯ №3 «Для присвоєння І  групи з електробезпеки»:
Інструкція №2/Р «При виконанні робіт на висоті»

Наказом №08/01-11 від 08.01.2019р. затверджено перелік робіт, що виконуються за наряд-
допусками. в тому числі роботи що виконуються на висоті понад 1.3 метра.___________________
Згідно з НПЛОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» на 
TQB «АКСОР ІНДАСТРІ» роботи на висоті виконуються за нарядами та розпорядженнями, які 
реєструються в Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями.______

експлуатаційної документації.
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами 
індивідуального захисту, в тому числі:_____________________________________________________
- костюм бавовняний (куртка, брюки):
- спецвзуття (ТУЛІ робочі):
- каски захисні з підшоломниками. 20 од.:
- Пояс лямковий комбінований ПЛК1. 2 од
- пояс безлямковий. строп канатний К55. 2 од.
- сигнальні жилети.

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності необхідні нормативно-правові акти:

Закон України «Про охорону праці»:
нормативно-правової

Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки»:
• ПКМУ від 26 жовтня 2011 р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) мащин. механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки»:______________________________________________________
• ПКМУ від ЗО листопада 2011 р. №1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»:________________________________
• НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці»:________________________________________________
• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями»:____________________________________________________________________________
• НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»:__________________________
• НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу о х о р о н и  праці»:_____________________
• НПАОП 0.00^.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 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів 
про охорону праці, що діють на підприємстві»:_____________________________________________
• НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»:____________________________________________________________________________
• НПАОП 0.00-4.01-08. «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та інщими засобами індивідуального захисту»___________________
• НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства»
• НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, 
що діють на підприємстві»:_______________________________________________________________
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»:______
• НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»:___________________________
• НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»:__________
• НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»:______



• НПАОП 40.1-1.07-01. «Правила експлуатації електрозахисних засобів»:____________________
• Наказ міністерство внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження 
Правил пожежної безпеки в Україні»;______________________________________________________
• «Правила улаштування електроустановок»:_____________________________________________
• «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».__________________________

Матеріально-технічна база підприємства ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» відповідає вимогам_______
та м атеріально-технічної бази)

чинного законодавства України з питань охорони праці і дозволяє дотримуватись вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.________

Навчання та інструктаж з питань охорони праці проводиться у відповідності до вимог Типового
навчально-м етодичного забезпечення

положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». 
Екзамени проводяться традиційними методами за білетами. На підприємстві в наявності кабінет 
з охорони праці оснащений: оргтехнікою, програмним забезпеченням для ПК. навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, методичною і довідковою літературою, навчальними 
програмами необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультації працівників з 
питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

/01-10 від 08.01.2019р. переглянута та затверджена Програма занять з питань

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарюванвд'У територіальному органі 
Держпраці «(?^ ^  » (Р 7 20/ ^ .  № У^-Л>С

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.


