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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці 2 0 Г т 2Г20

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АРСЕНАЛ»______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_________51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Архівна, 4, кв. 2, 40945546,_________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

________________Ясір Валерій Іванович, +380680182086, arsenal.nvo@gmail.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;

______________________ на території України згідно укладених договорів____________ _________
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: договір страхування відсутній_______

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ не проводився______
(дата проведення аудиту)

Я,____________________ Ясір Валерій Іванович__________________________________________
(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:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра;__________________________________________
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);___________________________________________
-Зберігання балонів із стисненим, зрідженим (пропан-бутан, кисень, зварні суміші) 
газом;____________________________________________________________________________________
- Зварювальні роботи;_______________________________________________________________________

(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 

8 робочих місць, з них 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
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Ясір Валерій Іванович -  Директор. Проць Микола Миколайович -  Начальник виробництва. 
Бохонко Олександр Ігорович -  майстер виробництва. Ловицький Євгеній Володимирович -  
майстер інструментального виробництва, пройшли навчання в ДП «Миколаївський експертно- 
технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління ДСНС у Миколаївській 
області згідно з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій.
Витяг з протоколу №10-1909 від 28.04.2019 року.___________________________________________

Ясір Валерій Іванович -  Директор. Проць Микола Миколайович -  Начальник виробництва. 
Бохонко Олександр Ігорович -  майстер виробництва. Ловицький Євгеній Володимирович -  
майстер інструментального виробництва, пройшли навчання в ДП «Миколаївський експертно- 
технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Миколаївській 
області згідно НПАОП 0.00-1.15.-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
Витяг з протоколу №11-1909 від 29.04.2019 року.______________________ _____________________

Ясір Валерій Іванович -  Директор. Проць Микола Миколайович -  Начальник виробництва, 
Бохонко Олександр Ігорович -  майстер виробництва. Ловицький Євгеній Володимирович -  
майстер інструментального виробництва, пройшли навчання в ДП «Миколаївський експертно- 
технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Миколаївській 
області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні
положення (ЛБН А.3.2-2-2009 ССБЩ. Витяг з протоколу №14-1909 від 29.04.2019 року.__________

Ясір Валерій Іванович -  Директор. Проць Микола Миколайович -  начальник виробництва, 
Бохонко Олександр Ігорович -  майстер виробництва. Ловицький Євгеній Володимирович -  
майстер інструментального виробництва, пройшли навчання в ДП «Миколаївський експертно- 
технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Миколаївській 
області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт. Витяг з протоколу №17-1909 від 29.04.2019 року.________________________

Наказом № 8-ОП від 27.12.2019 p., відповідальною особою за організацію безпечних робіт на
об’єктах замовника, призначено начальника виробництва -  Проць М.М._______________________
Наказом № 9-ОП від 27.12.2019 р. призначено відповідальну особу за електрогосподарство та 
пожежну безпеку начальника виробництва -  Проць М.М.____________________________________ _

Наказом № Ю-ОП від 27.12.2019 р. призначено відповідальну особу за організацію та безпечне 
проведення робіт на висоті начальника виробництва -  Проць М.М.___________________________

Наказом № 11-ОП від 27.12.2019 р. призначено відповідальну особу за безпечне зберігання 
сосудів, які працюють під тиском майстра виробництва -  Бохонко О.І________________________

Наказом № 12-ОП від 27.12.2019 р. призначено відповідальну особу за організацію та безпечне 
проведення земляних робіт та робіт у колодязях, шурфах, колекторах, котлованах та замкнутому
просторі майстра виробництва -  Бохонко О.І._______________________________________________
Наказом № 16-ОП від 27.12.2019 р. р. призначено особу відповідальну за організацію та безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки, а саме: зварювальні роботи -  майстра інструментального
виробництва Ловицького Є.В.__________________________________________________________ __
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

На підприємстві створено Службу охорони праці (наказ № 1/16-ОП від 01.12.2016 p.). призначено 
Директора Ясіра В.І. та покладено на нього обов’язки відповідальної особи за стан охорони праці 
(наказ Ю-ОП від 27.12.2019 p.). переглянуте та затверджене Положення про систему управління 
охороною праці (наказ № Ю-ОП від 27.12.2019 р.) та Положення про службу охорони праці (наказ
Ю-ОП від 27.12.2019 р.)_______________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію:
Електрогазозварник Нестерук О.О. -  свідоцтво про присвоєння кваліфікації № 1472 від 07.04.2015 
р. На підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації 
зварників пройшов атестацію в ТОВ «Трансметкон» допущений до ручного дугового зварювання 
трубопроводів пари та гарячої води, теплових мереж, зовнішніх мереж водопостачання та



каналізації, металевих конструкцій, технологічного обладнання (посвідчення № КВ 98-152-19 
дійсне до 19.05.2021 р.)

Монтажники Власенко О.Ю. та Чепурний В.П. -  НВЦ «Професійна безпека» за професією 
монтажники зовнішніх трубопроводів (протокол №19 від 27.03.2015 р.) Посвідчення № 47/03-15, № 
48/03-15

Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства з питань 
загального курсу охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони 
праці та техніці безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки. Правил охорони праці під час 
експлуатації відповідного обладнання в обсязі виконуваних робіт (протоколи №01/20-07/20 від 
10.01.2020 р.)

Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі на 
виконання заявлений робіт розроблено та затверджено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та інших законодавчих та нормативно- 
правових актів. Наказом № 2-ОП від 27.12.2019 р. затверджені посадові інструкції, а саме:

- директора;
- відповідального за електрогосподарство та електробезпеку;
- інженера з охорони праці;
- начальника виробництва;
- майстра інструментальної дільниці:
- майстра виробництва.

Наказом №7-ОП від 27.12.2019 затверджені та введені в дію інструкцій з охорони праці на 
професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

• № 1 вступного інструктажу;
• № 2 про заходи пожежної безпеки;
• № 3 про надання першої (долікарської) допомоги при нещасних випадках;
• № 4 під час безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, 

технічного обслуговування, реконструкції посудин, що працюють під тиском, крім 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;

• № 5 під час безпечного виконання робіт за допомогою механічних підіймачів;
• № 6 під час безпечного виконання робіт за допомогою будівельних підйомників;
• № 7 для машиніста екскаватора;
• № 8 для машиніста будівельного підйомника;
• № 9 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
• № 10 для слюсаря-ремонтника;
• № 11 для монтажника зовнішніх трубопроводів;
• № 12 для електрозварника;
• № 13 під час безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, 

технічного обслуговування трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 
0.05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110°С;

• № 14 під час безпечного виконання робіт на висоті; під час виконання робіт в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі; під час виконання 
газонебезпечних робіт.

Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при проведення 
заявлених робіт на Підприємстві заведено, пронумеровано та прошито журнали, а саме:

-  «Реєстрації інструкцій з охорони праці»;
-  «Обліку навчання працівників з охорони праці»;
-  «Реєстрації протоколів перевірки знань з питань електробезпеки»;
-  «Реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»;
-  «Реєстрації вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу з 
охорони праці»;



-  «Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;
-  «Обліку проходження медичних оглядів»;
-  «Обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;
-  «Обліку засобів захисту»;
-  «Обліку випробування засобів захисту»;
-  «Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту».____________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування (трансформатор зварювальний; монтажні пояса типу ПП2Д; 
покажчик напруги та інш.). Обладнання знаходиться в справному стані, що підтверджено
відповідними документами._________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Всі працівники забезпечені спецодягом, взуттям та засобами індивідуального захисту 
згідно з вимогами, а саме: костюми бавовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, вкладиші 
протишумові або навушники протишумові, жилети сигнальні, пояса запобіжні, каски захисні, маска 
зварювальника.
Для виконання заявлених робіт Підприємство має в наявності наступне обладнання:
- зварювальний трансформатор ТДМ-250. зав. № 3473. 2011 р.в. Україна
- запобіжні пояси ПП2Д, інв. № 07, № 08 (протокол випробування № 19 від 20.01.2020 р.)
- протигаз шланговий типу ГІШ-1
- газоаналізатор УГ-2
- драбина алюмінієва приставна, попереджувальні знаки, огороджувальна стрічка.________________

засобів індивідуального захисту,
Підприємством укладено договір на заправку та транспортування балонів із стисненим, зрідженим та 
інертним газом (пропан-бутан, кисень, зварні суміші) з ПАТ «ДНПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» (договір № 
10А345-17342-19 від 01.10.2019 р.). Підприємство має власні складські приміщення для забезпечення 
умов зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом.______________________________

Товариство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами 
з охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і правилами, якими
керується при виконанні заявлених робіт.______________________________________________________

Наказом № 19-ОП від 27.12.2019 р. затверджено перелік нормативно-правових та 
законодавчих актів, якими Товариство керується при виконанні заявлених робіт, а саме:

Закон України «Про охорону праці» № 2694-ХІІ. від 14.10.1992 р. (зі змінами та
доповненнями);____________________________________________________

Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки» (із змінами та доповненнями внесеними Постановою КМ
України № 48 від 07.02.2018 р,);________________________________________________

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»;__________________________________________________ ;_______

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;____________________
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової

безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009);_______________________________________________
НПАОП 0.00-1.19-08 «Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств»;___________
НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»;____________
НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві»;__________________
НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості»;_____________
НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості»;__________
НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійно-жирового виробництва»;_______________
НПАОП 0.00-1.23-10 «Про затвердження правил охорони праці при виробництві, зберіганні,

транспортуванні та застосуванні хлору»__________________________________________________
НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас»



НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»

НПАОП 0.00-7.14-17 «Про затвердження Вимог безпеки та захисту здоров'я під час
використання виробничого обладнання працівниками»_____________________________________

НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної
промисловості»_______________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»__________
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»_________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та

пристроями»;_________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;___________________
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;_____
НАПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»;____________________________

Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці №263/121 від 23.09.1994 «Про
затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі»;_________________________
ДК 003: 2010 Класифікатор професій працівників. затвердженого наказом

Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року за № 327;_______________________________
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 р. № 246. зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113._________________________________________

При виконанні газонебезпечних робіт використовується інструменти з кольорового металу, які 
унеможливлюють іскроутворення; інструменти і пристрої з чорного металу, обміднені або їх 
робоча частина змащується солідолом.___________________________________________________

На Підприємстві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони 
праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою, наглядними посібниками, 
устаткуванням, обладнанням, пристроями та засобами вимірювальної техніки, які використаються 
при проведенні заявлених робіт. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного
Законода ь охорони праці та промислової безпеки.__________________________________

атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В. І. Ясір
(ініціали та прізвище)

05 лю

ДекларацЙҐ'зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 с&О р. № /2 ________________________ .

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.


