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законодавства з питань охорони праці
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роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АСТЕРА», місцезнаходження: 53207. Дніпропетров
ська обл., місто Нікополь, вулиця 50 - років НЗФ. будинок 74, код СДРПОУ - 38709835,
(для юридичної осо&и: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДР1ЮУ,

керівник - директор Кузів Ольга Миколаївна, тел. 050 3638908, ooo-astera@ukr.net
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронноГпошти;
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

місце виконання робіт підвищеної небезпеки - м. Дніпро та Дніпропетровська область на
об’єктах Замовників згідно укладених договорів.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування)машин. механізмів, устаткованим підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування
не проводиться , так як Товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки.____________________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Кузів Ольга Миколаївна, директор,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної осо&и аСю фізичної осо&и - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
ванім підвищеної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
- Роботи в колодязях, шурфах, таншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
______підземних комунікацій. __________________ __________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна

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

На підприємстві працюють 25 (двадцять п'ять) осіб, з них на яких існує підвищений ри
зик виникнення травм - 6 (шість) осіб._____ ________ __________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою: 53207. Дніпропетровська обл.. місто Ніко
поль, вулиця 50-років НЗФ, будинок 74. (згідно договору №3/1 -СО від 22,07.2013 р. оренди
об‘єкта нерухомості, укладений із ТОВ «Нью-тек стратегія»).
Згідно договору оренди №01/11/2013 від 01.11.2013 р., укладеним із ЗАТ «Завод Меха
нік», підприємство має виробничі, складські та побутові приміщення за адресою: м. Нікополь,
вул. Патріотів України, буд. 188 б., загальною площею 259 м2.
Роботи виконуються на об‘єктах замовників відповідно до договорів надання послуг.
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будівель і споруд (приміщень), виробничих оЬ'ектів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом №10-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підп
риємства призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає - виконавця робіт Черваньова
0 . В.
Наказом №11-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт з
підвищеною небезпекою призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає - виконавця ро
біт Черваньова О.В.
Наказом №12-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному
стані електроінструмента, інструмента та пристосувань призначено інженера Кузіва І.М., осо
бою, що заміщає - виконавця робіт Черваньова О.В.
Наказом №13-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на
висоті, організацію своєчасного огляду, випробувань та зберігання поясів та пристосувань, ве
дення «Журналу обліку та випробувань поясів та пристосувань» призначено інженера Кузіва
1. М., особою, що заміщає - виконавця робіт Черваньова О.В. Для випробування поясів і присто
сувань на підприємстві створена комісія.
Наказом №14-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення ванта
жно-розвантажувальних робіт, робіт по переміщенню вантажів призначено інженера Кузіва
І.М., особою, що заміщає - виконавця робіт Черваньова О.В.
Наказом №15-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному
стані електротехнічного обладнання підприємства призначено інженера Кузіва І.М.. особою, що
заміщає - виконавця робіт Черваньова О.В.
Наказом №16-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. відповідальною особою за проведення стажування ро
бітників після проведення вступного та первинного інструктажу на робочому місці на протязі 215 змін призначено інженера Кузіва І.М.
Наказом №17-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. відповідальною особою за проведення вхідного конт
ролю проектної документації, конструкцій, сировини, метаріалів тощо призначено інженера Ку
зіва І.М.
Наказом №20-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. для проведення робіт з метою створення безпечних
умов праці на виробництві створена виробнича дільниця у складі: виконавець робіт Черваньов
О.В., інженер Кузів І.М.. електрогазозварник Лучка О.В., монтажник сталевих та залізобетон
них конструкцій Максименко О.Г.. стропальник Брезгін В.В. Відповідальною особою за безпе
чне проведення робіт призначено інженера Кузіва І.М.
Наказом №21-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. після проведення навчання та перевірки знань до само
стійного виконання робіт на висот допущені: електрогазозварник Лучка О.В.. монтажник стале
вих та залізобетонних конструкцій Максименко О.Г.. стропальник Брезгін В.В.
Наказом №22-ПБ/2018 від 17,05.2018 р. відповідальною особою за газове господарство призна
чено інженера Кузіва І.М.. особою, що заміщає - виконавця робіт Черваньова О.В.
Наказом №23-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. відповідальною особою за технічний стан зварювально
го обладнання призначено інженера Кузіва І.М.
Наказом №24-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. відповідальною особою за зберігання та безпечну екс
плуатацію газових балонів призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає на період від
сутності - виконавця робіт Черваньова О.В.
Наказом №25-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. на підприємстві створена служба зварювання. Функції
служби зварювання покладаються на інженера Кузіва І.М.
Наказом Ж26-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. обов‘язки керівника зварювальних робіт покладаються
на інженера Кузіва І.М.
Наказом №27-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання зварю
вальних робіт призначено інженера Кузіва І.М.
Наказом №28-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за здійснення нагляду за збе
реженням в справному стані балонів із стисненими та зрідженими газами призначено виконавця
робіт Черваньова О.В. Відповідальною особою за збереження посудин в справному стані та
безпечні умови їх роботи призначено інженера Кузіва І.М.
Наказом №29-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію газополум‘яного обладнання призначено інженера Кузіва І.М.
Наказом №30-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт
вантажопідіймальними кранами, машинами, знімними вантажозахватними пристосуваннями та
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тарою призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає - виконавця робіт Черваньова О.В.
Наказом №33-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за протипожежний стан офіс
них. виробничих, складських приміщень на підприємстві призначено інженера Кузіва І.М.
Наказом №35-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт в
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах) з правом видачі наряд-допуску призначено виконав
ця робіт Черваньова О.В. Право затвердження наряд-допуску надається інженеру Кузіву І.М.
Для виконання робіт створена виробнича дільниця у складі: інженер Кузів І.М., виконавець ро
біт Черваньов О.В., електрогазозварник Лучка О.В., монтажник сталевих та залізобетонних
конструкцій Максименко О.Г., стропальник Брезгін В,В,
Наказом №36-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення земля
них робіт призначено інженера Кузіва І.М.
Наказом №37-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. до самостійного виконання робіт допущений стропаль
ник Брезгін В,В, (посвідчення №0662).
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від
24.04.2018 року №09-ПБ/2018, члени якої: директор - Кузів Ольга Миколаївна, інженер Кузів
Іван Михайлович, виконавець робіт Черваньов Олександр Вікторович. Працівники пройшли
навчання та перевірку знань:
- Директор Кузів О.М., інженер Кузів І.М.. виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли на
вчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» 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 небезпе
ки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці. Витяг з про
токолу №16-18 від 29.03.2018 р. Посвідчення №16/1-18-46, №16/1-18-47, №16/1-18-48.
- Директор Кузів О.М.. інженер Кузів І.М.. виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли на
вчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» 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 інструментом та пристроями». Витяг з протоколу №12/2-18 від
21.03.2018 р. Посвідчення №12/2-18-11. №12/2-18-12. №12/2-18-13.
- Директор Кузів О.М.. інженер Кузів І.М,. виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли на
вчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в ко
місії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно «Правила охорони праці
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання». Витяг з протоколу №1.1.05-18 від 14.05.2018 р. Посвідчення №35-5/18. №365/18. №37-5/18.
- Директор Кузів О.М. пройшла навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87
«Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Протокол
№118 від 16.06.2017 р. Посвідчення №04220.
- Інженер Кузів І.М.. виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли навчання в ДП «Придніп
ровський ЕТП» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропет
ровській області згідно НПАОГІ 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин. що працюють під тиском». Витяг з протоколу №12/4-18 від 21.03.2018 р. Посвідчен
ня № 12/4-18-20. № 12/4-18-21.
- Виконавець робіт Черваньов О.В. пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТП» та пе
ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згід
но НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті». Витяг з
протоколу №3-18 від 31.01.2018 р. Посвідчення №3-18-56.
- Директор Кузів О.М., інженер Кузів І.М. пройшли навчання в ТОВ «УК Спектр» та переві
рку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті». Протокол
№084 від 05.05.2017 р. Посвідчення №03012. №03013.
- Директор Кузів О.М.. виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли навчання в ДП «Придніп
ровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропет
ровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
Витяг з протоколу №10/1-18 від 23.02.2018 р. Посвідчення №10-18/1-32. №10-18/1-33.
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- Інженер Кузів І.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15
«Правила безпеки систем газопостачання». ДБН В 2,5-20-2001 «Газопостачання». Протокол
№115 від 15.06.2017 р. Посвідчення №04096.
- Директор Кузів О.М., інженер Кузів І.М.. виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли на
вчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області згідно ГІБЕЕС, І1ТЕЕС. ГІГІБ. V група з електробе
зпеки до і вище 1000 В. Протокол від 21,03.2018 р. Посвідчення №12-18-59. №12-18-60,
№12-18-61.
- Директор Кузів О.М.. інженер Кузів І.М., виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли на
вчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0,00-5.11-85 «Типова інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Витяг з протоколу №10-18 від
23.02.2018 р. Посвідчення №10-18-22. №10-18-23. №10-18-24.
- Директор Кузів О.М., інженер Кузів І.М., виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли на
вчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ПЕНІ.Витяг з протоколу
№6/1-18 від 05.02.2018 р. Посвідчення №6/1-18-20, №6/1-18-21. №6/1-1822.
_____________________________________________ _________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці»
наказом №01-ПБ/2018 від 16.04.2018 р. переглянута служба охорони праці. Функції служби
охорони праці на підприємстві покладаються на директора Кузів Ольгу Миколаївну.
наявністю служби охорони праці,

Електрогазозварник Лучка О.В. - Проф. ліцей м. Нікополь за кваліфікацією - електрогазозварник.Посвідчення №46598500 від 30.06.2014 р.
Електрогазозварник Лучка О.В. на підставі результатів випробувань, проведених у відповіднос
ті з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96
за №61, пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98.
ДБН.В-2,5-20-2001, НПАОП 0.00-1.76-15, ДСТУ Б.В,2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014.
СНиП 3.05.05-84.Посвідчення зварника №127-ДН-58, №128-ДН-58.
Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Максименко О.Е. - ТОВ «УК Спектр» за
професією - монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду.
Виписка з протоколу №089 від 10.04.2018 р. Посвідчення №0669.
Стропальник Брезгін В.В. - ТОВ «УК Спектр» за професією - стропальник 2 розряду. Посвід
чення №0662 від 04.05.2017 р.________________________________________________________
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом
№03-ПБ/2018 від 18.04,2018 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:
- Положення про службу охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- Положення про вхідний контроль матеріалів.
- Положення про уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функ
ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №03-ПБ/2018 від 18.04.2018 р. пе
реглянуто, затверджено та введено в дію:
- Положення про систему управління охороною праці (СУОШ.
Система управління охороною праці 1СУОЩ на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями, переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальними особами за ведення:
«Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань».
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»,
«Журнал огляду риштувань підмостей»,
«Журнал протоколів перевірки знань»,
«Журнал обліку видачі наряд-допусків»,
«Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань».
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«Журнал обліку та огляду засобів для газополум‘яної обробки металів».
«Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313»,
«Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, перет
ворювачів частоти та переносних світильників», призначено: інженера Кузіва І.М. та виконавця
робіт Черваньова О.В.
Наказом від 24.04.2018р.№05-ПБ/2018 переглянуті, затверджені та введено в дію посадові ін
струкції. Наказом від 16.04.2018 р. №02-ПБ/2018 переглянуто та затверджено «Перелік робіт
пілвиптеної небезпеки», які виконуються на підприємстві. Наказом №06-ПБ/2018 від 24.04.2018
р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами
робіт.
Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знань, що підтверджується протоко
лами від 18.05.2018р. №№01. 02. 03. 04. 05. 06. 07, 08 комісії з перевірки знань з питань охорони
праці ТОВ «ВКФ «АСТЕРА»: ( Закон «України про охорону праці». «Про загальноо
бов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці, в об'ємі виконуваних робіт і ЮТ
№№1-29: «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.15-07,
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98: НПАОП
40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»:
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристосуваннями» НПАОП 0.00-1.7113: «Система стандартов безопасности труда. Охрана труда и промышленная безопасность в
строительстве» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12): «Правила безпеки систем газопостачання України
» НПАОП 0.00-1.20-98: «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском» НПАОП 0.00-1.59-87: «Типова інструкція з організації безпечного проведення газоне
безпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85: відповідні інструктажі з охорони праці. Переглянуті та
введені в дію інструкції з охорони праці за видами робіт та професіями (наказ від 24.04.2018р.
№06-ПБ/2018, в тому числі інструкція вступного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки.
Інструкція з пожежної безпеки. Інструкція з ОП для посадових осіб, які здійснюють нагляд за
збереженням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів. Інструкція з ОП для неелектротехнічного персоналу, який використовує електрообладнання з присвоєнням І групи з
електробезпеки. Інструкція з ОП по наданню першої допомоги при нещасних випадках та вимог
до комплектації аптечки першої допомоги. Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті. Ін
струкція з ОП при виконанні робіт на риштуваннях та драбинах. Інструкція з ОП при виконанні
вантажно-розвантажувальних робіт. Інструкція з ОП для електрозварника ручного зварювання.
Інструкція з ОП при роботах з ручним електрофікованим інструментом. Інструкція з ОП при
виконанні робіт із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів та шкідливих речовин. Інстру
кція з ОП для електрогазозварника. Інструкція з ОП при земляних робіт. Інструкція з ОП при
експлуатації, зберіганні та транспортуванні газових балонів. Інструкція з ОП при монтажі бе
тонних та залізобетонних конструкцій. Інструкція з ОП при виконанні такелажно-строповочних
робіт. Інструкція з ОП при виконанні верхолазних робіт. Інструкція з ОП для осіб, відповідаль
них за збереження в справному стані вантажопідіймальних кранів. Інструкція з ОП для монта
жника сталевих та залізобетонних конструкцій. Інструкція з ОП для стропальника. Інструкція з
ОП при виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колек
торах. замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах!_______ _____________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу :$питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від 16.05.2018р.
№13-ПБ/2018. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі
та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та ін
струкції з експлуатації на: пояси запобіжні з наплічними і ножними лямками 2ПЛ-2 - 3 од. та
пояси запобіжний безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 - 2 од„ драбина дерев‘яна приста
вна - акт випробування від 18.05.2018р. №01. №02 комісії ТОВ «ВКФ «АСТЕРА».
Для виконання заявлених робіт на підприємстві мається в наявності наступне обладнання:
- Екскаватор Борекс-2621. 1998 р. в.. Україна (д о го в ір о р е н д и м е х а н із м ів з е к іп а ж о м т а
т е х н о л о гіч н о ю о с н а с т к о ю № 2 1 /0 5 від 2 1 .0 5 .2 0 1 8 д, у к л а д е н и й із Т О В «Б о о с» ), Д о з в іл
н а е к с п л у а т а и ію Т У Д е р ж г ір п р о м н а г л я д у у Д н іп р о п е т р о в с ь к ій о б л а с т і № 0 4 9 3 .1 5 .1 2 ,
ч и н н іш д о 0 3 .0 9 .2 0 2 0 р.).

- Випрямляч зварювальний ВД-161И, зав. №23031308. 2014 р. в.. Україна.
- Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н, зав. №71352 (С в ід о ц т в о п р о п о в ір к у № 2 - 6 0 7 4 -1 7,

чинне

~
-

Лампа ЛБВК - М, 2016 р. в., Україна.
Пальник однополум'яний Г2 Донмет 225.
Протигаз шланговий ГІШ-1 - 3 одиниці.
Вентилятор - 2 одиниці.
Комплект інструментів із кольорових металів.
Переносний вибухозахиіцений світильник.
Компресор.
Слюсарний інструмент - 6 комплектів.
Фал канатний рятівний - 3 одиниці.
Драбина дерев‘яна приставна.
Пояс запобіжний безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 - 2 одиниці.
Пояс запобіжний лямочний з наплічними ножними лямками 2 ПЛ-2 - 3 одиниці.
Обладнання для верхолазних робіт (карабіни, стропи, амортизатори) - 2 комплекти.
Договір оренди механізмів з екіпажом та технологічною оснасткою №21/05 від
21.05.2018 р„ укладений із ТОВ «БООС» (е к с к а в а т о р Б о р е к с -2 6 2 1 , 1 9 9 8 у. в.. У країна).
Постачання промислових газів в балонах, ремонт балонів, оренду тари для промислових
газів здійснює ПрАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» у відповідності до договору поставки ГП №3553
від 19.04.2018 р„ договору оренди тари №3553А від 19.04.2018 р. (Д о зв іл Д е р ж п р а ц і № 2 0 .1 7 .3 0 ,
ч и н н и й д о 1 4 .0 9 .2 0 2 2 р .; Д о з в іл Г У Д е п ж п р а и і у Д н іп р о п е т р о в с ь к ій о б л а с т і № 1 0 1 8 .1 7 .1 2 , ч и н 
н и й д о 0 5 .0 9 .2 0 2 2 у.).

Технічне обслуговування, повірка газоаналізатора проводиться ДП «Дніпропетровський
регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»
(довідка вих. №2-ОТ від 18.05.2018 р.1.
Працівники ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального за
хисту», що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та про
водиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом №18-ПБ/2018 від
17.05.2018 р. затверджені Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам ТОВ «ВКФ «АСТЕРА».
Газоаналізатор-сигналізатор ОКСИ 5М-5Н для контролю мікроконцентрації токсичних,
горючих газів у повітрі підтримується у справному стані проходить періодичну повірку законодавчо-регульованого засобу вимірювальної техніки
Працівники, які виконують роботи у польових умовах, забезпечені спецодягом відповідно
до чинних норм та засобами індивідуального захисту, які періодично перевіряються і випробу
ю т ь с я . ____________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту та спецодяг

Бібліотечний фонд. Фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових
актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ, СОУ, СТГІ тощо), будівельних норм і правил
(СНиП, ЛБН. RCH, ВБН тощо) та технічної документації Підприємства складає понад 20 ви
дань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд поповнюється, збері
гається та актуалізується.
Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки
та охорони праці (Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05
Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації по
судин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання,
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, «ПРАВИ
ЛА охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одя
гом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, НПАОП 0.00-4.21-04
Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Типове положення про по
рядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.09-07 Ти
пове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, НПАОП 0.00-4.15-98 Поло-
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затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-7.11-12
Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників. ДБН
А З.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промис
лова безпека у будівництві. Основні положення). НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці
під час роботи з інструментами і пристроями. НПАОП 0,00-5.11-85 Типова інструкція з органі
зації безпечного ведення газонебезпечних робіт.________________________________________
нормативно-правова та матеріально-технічна база

На підприємстві організовано і проводиться періодичний медичний огляду працівників.
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 11,09 2017 р.,
виданий ПП «Імпульс ДЦ Медичний центр». На підставі результатів медогляду оформлюються
і зберігаються «Картки працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному
огляду».________________________________________________________________________
Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКФ «АСТЕРА» (нова редакція), затвердженого загальними
зборами учасників протоколом №7 від 26,06,2017 р.
При прийомі працівників на роботу у ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» проводиться під розписку
ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробни
чих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих вироб
ничих 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 ро
біт пілвищеної небезпеки. Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників
забезпечують додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової
безпеки під час виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки.______________________ ___
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної доку
ментації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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

Примітки:

2018 р. №

______

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

