
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВЇДАЛЬНІСТЮ__

«АБСОЛЮТ - СТАЛЬ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15-А
місцезнаходження,

________________________________ код ЄДРПОУ 32510354______________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________ директор Прокопенко Олександр Миколайович
прізвище, ім'я та по батькові керівника^.

_________________ (050) 561-08-02, absolut.Steel.llc@qmail.com
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

_________________________ територія України
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 _____ ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА», 1 рік,_________
№ 101040132 від 14.07.2019 року.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
п р а ц і 15.05.2020 р. (звіт № 32349901-01.2(А)-10-0157.20 за 
результатами проведення аудиту стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва, проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО
НАГЛЯДУ ДІЕКС»)______________________ _______________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Прокопенко Олександр Миколайович________________________________ _
(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:
Газополум'яні 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

mailto:absolut.Steel.llc@qmail.com


експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 
кількість робочих місць: 9, в тому числі тих, на яких існує 
підвищений

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
ризик виникнення_ травм: 4

виникнення травм 
кількість будівель і споруд (приміщень), 

будівель і споруд (приміщень),
_виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) : 1 
(офіс та виробнича база за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 
буд. 22 (договір оренди приміщення № 0119/17 від 19.01.2017 р. з ТОВ
«ТОРГОВИЙ ДІМ ВМЗ») .____________________________

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Наказом № 26 від 10.04.2019 р. створено комісію з
перевірки знань____ з питань охорони праці у працівників
підприємства. _____________
Голова комісії - директор ТОВ «АБСОЛЮТ - СТАЛЬ» Прокопенко Олександр 
Миколайович, як керівник підприємства та голова комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці на підприємстві пройшов перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці»; Кодексу Цивільного захисту
України;____ Правил____ пожежної____ безпеки;____ Закону____ України____ «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», Наказу «Про затвердження 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з 
правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного 
випадку та інших нормативно-правових актів, а саме: Загальний курс з
ОП комісією Головного управління Держлраці у Київській____ області
(витяг з протоколу № 81-258-19 від 22.03.2019 р.) після проходження
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна б е з п е к а » , ______
та члени комісії: інженер з охорони праці Помазан Юрій Вікторович, 
пройшов перевірку знань Закону України «Про охорону праці»,Кодексу 
Цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки. Закону України 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату_____ працездатності»,______«Правила_____ безпечної_____ експлуатації
електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердження Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил 
надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та 
інших нормативно-правових актів, а саме: Загальний курс з ОП комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 46/4.4/2019 від 25.02.2019 р.) після проходження навчання 
у ТОВ УК «Дніпробуд»; завідувач складу Ткаченко Максим Павлович, 
інженер-технолог Дем'янчук Євген Юрійович пройшли перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці»,Кодексу Цивільного захисту
України,_____Правил____ пожежної____ безпеки,_____Закону____ України____ «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату_____ працездатності»,______«Правила_____ безпечної_____ експлуатації
електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердження Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил 
надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та 
інших нормативно-правових актів, а саме: Загальний курс з ОП комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 511 від 22.05.2019 р.) після проходження навчання у ДП 
«Дніпропетровський Навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ».



Голова комісії - директор TOB «АБСОЛЮТ - СТАЛЬ» Прокопенко
Олександр Миколайович(IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), 
та члени комісії: інженер з охорони праці Помазан Юрій Вікторович (IV 
група з електробезпеки, до та понад 1000 В), завідувач складу 
Ткаченко Максим Павлович (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 
В), інженер-технолог Дем'янчук Свген Юрійович (IV група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 40.1-1.07-Q1 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок.
Електрообладнання____ спеціальних____ установок»____ комісією____ Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 613 від
21.05.2019 р.) після проходження навчання у ДП «Дніпропетровський 
Навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ».

Голова комісії - директор ТОВ «АБСОЛЮТ - СТАЛЬ» Прокопенко 
Олександр Миколайович, та члени комісії: інженер з охорони праці 
Помазан Юрій Вікторович, завідувач складу Ткаченко Максим Павлович, 
інженер-технолог Дем'янчук Євген Ю р і й о в и ч  пройшли перевірку знань з 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення 
заходів пожежної безпеки комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 437 від 26.04.2019 р.) після 
проходження навчання у ДП «Дніпропетровський Навчально-курсовий 
комбінат «МОНОЛІТ». •

Голова комісії - директор ТОВ «АБСОЛЮТ - СТАЛЬ» Прокопенко 
Олександр Миколайович та члени комісії: інженер з охорони праці 
Помазан Юрій Вікторович, завідувач складу Ткаченко Максим Павлович, 
інженер-технолог Дем'янчук Євген Юрійович пройшли перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 425 від
23.04.2019 р.) після проходження навчання у ДП «Дніпропетровський 
Навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ».

Голова комісії - директор ТОВ «АБСОЛЮТ - СТАЛЬ» Прокопенко 
Олександр Миколайович та члени комісії: інженер з охорони праці 
Помазан Юрій Вікторович, завідувач складу Ткаченко Максим Павлович, 
інженер-технолог Дем'янчук Євген Юрійович пройшли перевірку знань 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»_____комісією_____Головного_____управління_____Держпраці_____
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 539 від 22.05.2019 
р.) після проходження навчання у ДП «Дніпропетровський Навчально- 
курсовий комбінат «МОНОЛІТ».

Голова комісії - директор ТОВ «АБСОЛЮТ - СТАЛЬ» Прокопенко 
Олександр Миколайович та члени комісії: інженер з охорони праці 
Помазан Юрій Вікторович, завідувач складу Ткаченко Максим Павлович, 
інженер-технолог Дем'янчук Євген Юрійович пройшли перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 1367 від 22.10.2019 р.) після проходження навчання у ДП 
«Дніпропетровський Навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ».

Наказом № 13 від 08.04.2019 р. призначено відповідальними за 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства та пожежну 
безпеку, за збереження та справність електроінструменту інженера- 
технолога Дем'янчука Євгена Юрійовича (IV група з електробезпеки, до 
та понад 1000 В), у разі його відсутності обов'язки покласти на 
завідувача складом Ткаченка Максима Павловича (IV група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В) , які пройшли перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок



споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок.
Електрообладнання____ спеціальних____ установок»____ комісією____ Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 613 від
21.05.2019 р.) після проходження навчання у ДП «Дніпропетровський 
Навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ», пройшли перевірку знань НПАОП 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів» комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 1367 від 22.10.2019 р.) після 
проходження навчання у ДП «Дніпропетровський Навчально-курсовий 
комбінат «МОНОЛІТ».

Наказом № 18 від 18.04.2019 р. призначено відповідальними за 
пожежну безпеку інженера-технолога Дем'янчука Євгена Юрійовича у разі 
його відсутності обов'язки покласти на завідувача складом Ткаченка 
Максима Павловича, які пройшли навчання з питань пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків 
яких належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 437 ві-д 26.04.2019 р.) після проходження навчання у. ДП 
«Дніпропетровський Навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ».

Наказом № 23 від 10.04.2019 р. призначено відповідальним за 
газополум'яні роботи з правом видачі наряд-допусків завідувач складу 
Ткаченко Максим Павлович у разі його відсутності обов'язки покласти 
на інженера-технолога Дем'янчука Євгена Юрійовича, які пройшли 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 425 від 23.04.2019 р.) після проходження навчання у ДП 
«Дніпропетровський Навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ»; пройшли 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.7 6-15 Правила безпеки систем
газопостачання____ комісією____ Головного____ управління____ Держпраці____ у_

Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1367 від 22.10.2019 
р.) після проходження навчання у ДП «Дніпропетровський Навчально- 
курсовий комбінат «МОНОЛІТ».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 03 від 03.04.2019 р. реорганізовано 
службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на 
інженера з охорони праці Помазана Юрія Вікторовича.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на 
професії. Наказом № 28 від 10.04.2019 р. затверджений перелік 
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, в т.ч. 
затверджені інструкції з охорони праці: № 1 вступного інструктажу; № 
2 про заходи пожежної безпеки; № 25 по наданню першої медичної 
допомоги при нещасних випадках або захворюваннях; № 7 для 
газозварника; № 20 під час виконання газополум'яних робіт в ТОВ 
«АБСОЛЮТ - СТАЛЬ».
_____Електрогазозварник Роєнко Леонід Олександрович який виконує
газополум'яні роботи допущений до ручного дугового зварювання та 
газозварювання трубопроводів пари та гарячої води, теплових мереж, 
зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, металевих конструкцій, 
технологічного обладнання у ДП «Стандарт» (посвідчення № АР-2/1- 
0068); пройшов навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний 
мінімум) комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 438 від 26.04.2019 р.) після проходження навчання



у______ ДП______ «Дніпропетровський______ Навчально-курсовий______ комбінат
«МОНОЛІТ».____________________________________________________________________

Щороку проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці». На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: 
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, 
цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_________На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна
документація на все обладнання, прилади та засоби індивідуального 
захисту, які використовуються при виконанні заявлених робіт 
підвищеної небезпеки (різак для ручного кисневого різання типу РЗП- 
500В № 500-01/151, лютого 2017 р. виготовлення (Росія).

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
взуттям____ та____ іншими____ засобами____ індивідуального____ захисту,_____в_
т.ч.:

плакати та знаки з електробезпеки;
огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм); 
захисні каски інв. №№ 11-19, 2019 р. виготовлення (Україна); 
драбина приставна, інв. № 3, січня 2020 р. виготовлення 

(Україна);
______ Наказом № 26 від 10.04.2019 р. створено комісію з перевірки,
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно- 
технічної документації.
______ У ТОВ «АБСОЛЮТ - СТАЛЬ» ведеться Журнал обліку та зберігання
засобів захисту.___________

ТОВ «АБСОЛЮТ - СТАЛЬ»_________ забезпечено нормативно-правовою
документацію, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які 
декларуються,в т.ч.:

Закон України «Про 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 із 
змінами та доповненнями внесеними від 03.03.2020 р. № 207);

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 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском»;

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

НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів»;

НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час 
використання виробничого обладнання працівниками»;

НПАОП 4 0.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатаціі
електроустановок споживачів»,

НПАОП 4 0.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів»;

«Правила улаштування електроустановок»;
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; 
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
Матеріально-технічна база ТОВ «АБСОЛЮТ - СТАЛЬ» відповідає вимогам 

законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог
нормативно-правових актів з охорони праці, 
які декларуються.______________________________

під час виконання робіт.

ТОВ «АБСОЛЮТ СТАЛЬ» є кабінет охорони праці оснащений:
комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів,
навчальними та наочними посібниками охорони праці, актами
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними
актами про охорону праці, методичною довідковою літературою,
навчальними програмами. необхідними Для проведення навчання,
інструктажу та консультацій працівників питань трудового
законодавства, охорони a m ,  перевірки знань з питань охорони праці

нормативно-правової таг Матеріально-технічної бази, навчально-методичного
забезпечень

О.М. Прокопенко 

(ініціали та прізвище)t - (підпис)
2 0 ^  р.

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

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.




