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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
ВІДОМОСТІ про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Корпорація
Арсіл»_____ __________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________ 49040 Дніпропетровська обл. м. Дніпро, ж/м Тополя - І, буд. 14, оф.20,_______
місцезнаходження,

_________________________ код згідно ЄДРПОУ 33858282_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

____________ Директор Солнцев Олександр Олександрович, тел.: 050-340-05-02________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

___________________________________ saa59@ukr.net___________________________________
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 що виконуються 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
Д оговір не укладався__________
(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 , _______Солнцев Олександр 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, 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 походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць - 5 (п’ять) місць, в тому числі З(три) робочі місця, на яких існує
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

підвищений ризик виникнення травм_________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Офісне приміщення орендоване. Згідно договору оренди №б/н від 01.07.2019р. за адресою
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

місто Дніпро .вулиця Січових Стрільців 90 .ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ А-3»
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Директор Солнцев Олександр Олександрович, головній інженер Ткаченко Іван Олексійович пройшли навчання в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ
«ДНІПРОБУД». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області:
ІН Ш І В ІД О М О С ТІ

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої(домедічної)
допомоги потерпілими, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 20 від
1 3 . 0 1 . 2 0 2 0 p / ) ______________________________________________________________________________________________________

«НПАОП 0.00-1.15-07» Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
(витяг з протоколу №35 від 15.01.2020р.)_____________________________________________
Наказом від 12.06.2019 р. №Р4-ОП майстра Приступу Юрія Юрійовича призначено
відповідальною особою за забезпечення виконання робіт на висоті, який пройшов
навчання в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедічної)
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 1570 від
26.12.2019р.)_______________________________________________________________________
ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу№
1578 від 27.12.2019р.)_______________________________________________________________
«НПАОП 0.00-1.15-07» Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
(витяг з протоколу №10007 від 27.08.2019р.)__________________________________________
Наказом 12.06.2019 р. №Р5-ОЛ головного інженера -Ткаченко І. О. призначено
особою, яка затверджує наряди допуски: майстра Приступу Ю. Ю. призначено особою.
яка видає наряди допуски.________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №2/Р-ОП від 20.03.2007 року створено службу з охороні праці. Функції
служби охорони праці покладено на директора Солнцева P.O. (Наказом №2/Р-ОП від
20.03.2007 року).___________________________________________________________________
На підприємстві наказом від №20/01-17 від 20.01.2017 року створена комісія з
перевірки знань охорони праці: Голова комісії- директор Солнцев О. О.: члени комісії:
Ткаченко І. О., Приступа Ю. Ю.______________________________________________
Директор Солнцев P.O. і головній інженер Ткаченко І.О. пройшли у ТОВ «УК Спектр»
навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: “Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів”, “Правил пожежної безпеки” (протокол № 117 від
15.02.2017р.): “Правил пожежної безпеки в Україні” (протокол від 16.02.2017р.):
Пройшли в ДП «Приніпровський ЕТЦ навчання та перевірку знань законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області: Правила охорони праці під час роботи з інструментами та
пристроями» НПАРП 0.00-1.71-13» (витяг з протоколу № 27/1-18 від 13 лютого 2017р.)
Також на підприємстві розроблені:

Положення про службу охорони праці (№01/03 від 16.03.2007р.)___________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (№03/03 від 19.03.2007р.')____________________________________
Положення про систему управління охорони праці (№04/03 від 19.03.2007р).________
Програма вступного інструктажу з питань охороні праці (№04/03 від 19.03.2007р)
Перелік інструкцій з охороні праці серед яких є інструкція №5 під час виконання
робіт на висоті, затверджена наказом по товариству № 03/03-РП від 19.03.2007р;
Інструкція №6 охорони праці при роботі з електроінструментом; Інструкція №1з охорони
праці для монтажника металевих конструкцій; Інструкція №3 з охорони праці для
електрозварювальника;_____________________________________________________________
Перелік журналів з охороні праці які видутися на підприємстві:
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охороні праці, журнал реєстрації
інструктажів з питань охороні праці на робочому місці; журнал протоколів засідання
комісії перевірки знань з охорони праці._____________________________________
Працівники підприємства ТОВ «Корпорація Арсіл»,що зайняти на роботах підвищеної
небезпеки .проходять медичний огляд при прийму на роботу та періодичний медичний
огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій
затверджених наказом МОЗ від 21.05.2007р. №246».__________________________________
На підприємстві розроблені та впроваджені «Комплексні заходи шо до досягнення
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму,
професійних захворювань і аварій в 2020 рік.»________________________________________
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:
Сапон В.А.- пройшов навчання електрозварювальника 5 розряду, витяг з протоколу
№1001 від 22.08.2019р.______________________________________________________________
Колгуш ов B.C. - пройшов навчання газорізальник 4 розряду, витяг з протоколу №449
від 12.04.2019р.___________________________________________________________
Яблонський К.В.- пройшов навчання слюсар по ремонту обладнання 4 розряду._____
Працівники підприємств пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства
з перевірки знань з питань охорони праці згідно з законодавчих актів з охорони праці.
гігієни праці, надання першої (домедічної) допомоги потерпілім, електробезпеки,
пожежної безпеки (протокол№ 1/1-20. від 20.01.2020р.)_______________________________
- «НПАОП 0.00-1.15-07» Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
(витяг протокол № 2/1-20. від 20.01.2020р.)_______________________________________
- “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил пожежної безпеки” (витяг
протокол № 2/1-20. від 20.01.2020р.);
- “Правил пожежної безпеки в Україні” (витяг протокол № 2/1-20. від 20.01.2020р.);
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» НПАОП 0.001.71-13» (витяг протокол № 2/1-20. від 20.01.2020р.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має
обладнання і інструмент, засоби індивідуального та колективного захисту; Інвертор
зварювальний
WINTECH;
Перфоратор
STERN;
Дриль
ударна
STARTEX
Драбина-вишка 3*4 м (12 м по всоте) дюралева; Шліфувальна машинка відрізна STERN ;
2-шт., Вишка-тур (підмасти) пересувна «Атлан» висота 7.5м. випробуваня від
02.07.2019року. на які є в наявності експлуатаційна документація (паспорт, інструкції та
настанови з експлуатації) пояси запобіжні ПЛ 2шт.; блочки 2-х роликові для поліспаста;
опорні та допоміжні канати уловлювачі з вертикальним канатом, сітки захисні. Усе
обладнання та 313 використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному
стані з проведенням технічних вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників. Наказом №04\5 ОП від 20.01.2020року. створена комісія з випробувань

поясів, драбин, іншого устаткування, яке використовується під час виконання робіт на
висоті;
,
У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я
використання
працівниками
засобів
індивідуального
захисту
на
робочому
місці»НАП.0.00-7.17.-18. Робітники забезпечені спецодягом та іншими засобами
індивідуального захисту: респіратори, захисні окуляри, поясами запобіжні, каски захисні
тощо. Ведеться журнал видачи-повернення спецодягу .спецвзуття. та інших 313.________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.004.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»:
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ
від 26.10.2011 р. № 1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною
небезпекою»;НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
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 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження
роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»: НПАОП
0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.11.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.11.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; «Правила улаштування
електроустановок»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями» та інші._________________________________________________________________
Для поновлення та повноти відомостей щодо норм з охорони праці у товаристві
наявності нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного
забезпечення)
постійна
нормативно-правова
база.
яка
використовується,
як
відповідальними особами з охорони праці, так і іншими співробітниками товариства, і
зберігається на паперових та електронних носіях за місцем розташування офісного
приміщення товариства. Матеріально-технічна база товариства відповідає вимогам
законодавства з о^ро^№ $ш аці та промислової безпеки
нормативі -.з-г/раисас! та м атей^ш з-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.О. Сс
(ініціали та прізвище)

Декларація ^зареєстрована
територіальному органі Держпраці

у

журналі

обліку

суб’єктів

господарювання

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з
метою забезпечення виконання вимог Порядку

у

