
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
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, буд. 4, 
квартира 2

місцезнаходження,
______________________________ код ЄДРПОУ 40945546______________________

код згідно з ЄДРПОУ,
____ ________ ______директор Ясір Валерій Іванович______________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника^
_________________(068) 018-20-86, arsenal.nvo@gmail.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,
№ 101246890 від 26.07.2019 року_______________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці 28.02.2020 р. (звіт за результатами аудиту охорони праці № 
32349901-01.2(А)-10-0075.20 виданий ТОВ СП «Товариство технічного
нагляду ДІЕКС»)

(дата проведення аудиту)

Я, Ясір Валерій Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

Г

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:
Монтаж, демонтаж-, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, 
реконструкція машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки, що 
зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: технологічне 
устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного, металургійного, 
коксохімічного, ливарного, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв;
трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і
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температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском
понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями
для газового моторного палива;________ .________________________________
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та

будівельних підйомників.______________________________________________
(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 
кількість робочих місць: 14, в тому числі тих, на яких існує
підвищений______________________________________________________________

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
ризик виникнення травм: 10_________________________________________

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: 51925, Дніпропетровська обл., м.
Кам'янське, вул. Архівна, буд. 4, квартира 2.__________________________

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

Інші відомості Директор ТОВ «НЕЮ «АРСЕНАЛ» Ясір В.І., 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 
Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-642-19 від
05.07.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна
безпека». _______ ________ ______________ ____________________________

Наказом № 9-ОП від 26.12.2019 р. створено комісію з перевірки
знань з питань охорони праці у працівників підприємства._____________
____Голова комісії - начальник виробництва Проць М.М. та члени
комісії: інженер з охорони праці Ловицький Є.В., виконроб Бохонка 
О. І., які пройшли перевірку знань Законодавства України з охорони 
праці, основ електробезпеки, пожежної безпеки, гігієни праці та 
промислової санітарії комісією управління Держпраці у Миколаївській 
області (протокол № 03-1909 від 26.04.2019 р.) після проходження
навчання у ДП «Миколаївський ЕТЦ»._____________________________________
_____Голова комісії - начальник виробництва Проць М.М. (IV група з
електробезпеки, др та понад 1000 В) та члени комісії: інженер з 
охорони праці Ловицький Є.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 
1000 В), виконроб Бохонка О.І. (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 управління Держпраці у Миколаївській



області (протокол № 01-2029 від 14.06.2019 р.) після проходження
навчання у ДП «Чорноморський експертно-технічний центр».
_______Голова комісії - начальник виробництва Проць М.М. та члени
комісії: інженер з охорони праці Ловицький Є.В., виконроб Бохонка
О.І., які____пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
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 20.0-1.02-05 «Правила охорони 
праці в деревообробній промисловості», НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила 
безпеки для олійно-жирового виробництва», НПАОП 0.00-1.8 0-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.23-13 
«Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні 
та застосуванні хлору», НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на 
об'єктах з переробки пластичних мас»,НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги 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 22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для 
підприємств та організацій поліграфічної промисловості» комісією
управління Держпраці у Миколаївській області (протокол № 03-1909 від
26.04.2019 р.) після проходження навчання у ДП «Миколаївський ЕТЦ».
_____Голова комісії - начальник виробництва Проць М.М. та члени
комісії: інженер з охорони праці Ловицький Є.В., виконроб Бохонка 
О.І., які пройшли перевірку знань НПАОП 15.8-1.28-72 «Правила 
техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій промисловості», 
НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту 
устатковання на підприємствах чорної металургії», НПАОП 01.41-1.08-82
«Правила безпечного____ застосування рідкого аміаку в сільському
господарстві» комісією Головного управління Держпраці у Київській 
області (витяг протокол № 81-709-18 від 23.08.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 8-ОП від 26.12.2019 р. призначено відповідальними за 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства та пожежну 
безпеку, за збереження та справність електроінструменту начальника 
виробництва Проця М.М. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 
В), у разі його відсутності обов'язки покласти на виконроба Бохонка 
О.І. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли 
навчання вимог 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 управління Держпраці у Миколаївській області (протокол № 01- 
2029 від 14.06.2019 р.) після проходження навчання у ДП 
«Чорноморський експертно-технічний центр»; НАПБ А. 01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні» комісією Головного управління 
Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 102-П від
05.07.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека».
_____Наказом № 8-ОП від 26.12.2019 р. призначено відповідальним за
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, 
реконструкцію технологічного устатковання хімічного, біохімічного, 
нафтохімічного, металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор- та
аміаковикористовуючих виробництв начальника виробництва Проця М.М.,



який пройшов перевірку знань 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 20.0-1.02-05 
«Правила охорони праці в деревообробній промисловості», НПАОП 15.4- 
1.06-97 «Правила безпеки для олійно-жирового виробництва», НПАОП 
0.00-1.23-13 «Правила охорони праці при виробництві, зберігання, 
транспортуванні та застосуванні хлору», НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила 
охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас», НПАОП 0.00- 
7.14-17 «Вимоги 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
22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для підприємств та організацій 
поліграфічної промисловості» комісією управління Держпраці у
Миколаївській області (протокол № 03-1909 від 26.04.2019 р.) після 
проходження навчання у ДП «Миколаївський ЕТЦ»; НПАОП 15.8-1.28-72 
«Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій 
промисловості», НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час 
ремонту устатковання ■ на підприємствах чорної металургії», НПДОП 
01.41-1.08-82 «Правила безпечного застосування рідкого аміаку в 
сільському господарстві» комісією Головного управління Держпраці у 
Київській області (витяг протокол № 81-709-18 від 23.08.2019 р.) 
після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».
_____Наказом № 8-ОП від 26.12.2019 р. призначено відповідальним *!за
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічного обслуговування, 
реконструкції трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском 
понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110°С, посудин, що 
працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових, 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива з правом видачі
наряд-допусків начальника виробництва Проця М.М.,____ який пройшов
перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією управління 
Держпраці у Миколаївській області (протокол № 03-1909 від 26.04.2019 
р.) після проходження навчання у ДП «Миколаївський ЕТЦ».
_____Наказом № 8-ОП від 26.12.2019 р. призначено відповідальним за
роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та 
будівельних підйомників з правом видачі наряд-допусків начальника 
виробництва Проця М.М., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00- 
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями»,НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» комісією управління Держпраці у 
Миколаївській області (протокол № 03-1909 від 26.04.2019 р.) після
проходження навчання у ДП «Миколаївський ЕТЦ».________________________

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

Наказом по підприємству № ІО-ОП від 26.12.2019 р. реорганізовано 
службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на
інженера з охорони, праці Ловицького Є.В.____ __________________________

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 № 7-ОП від 26.12.2019 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; № 3 по наданню першої медичної



допомоги при нещасних випадках або захворюваннях; № 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; № б під час 
безпечного виконання робіт за допомогою будівельних підйомників; № 7 
для машиніста гідропідйомника та телескопічної вишки (автовишки); № 8 
для машиніста підіймача вантажно-пасажирського будівельного; № 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; № 15 під час безпечного виконання робіт з 
монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, 
реконструкції технологічного устатковання хімічної промисловості; М! 
16 під час безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу, 
налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції 
технологічного устатковання нафтохімічної промисловості; № 18 під час 
безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, 
ремонту, технічного обслуговування, реконструкції технологічного 
устатковання металургійної промисловості; № 19 під час безпечного 
виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, 
технічного обслуговування, реконструкції технологічного устатковання 
коксохімічної промисловості; № 20 під час безпечного виконання робіт
з монтажу,____ демонтажу,____ налагодження,____ ремонту, технічного
обслуговування, реконструкції технологічного устатковання олійно- 
жирової промисловості; № 21 під час безпечного виконання робіт з 
монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування,
реконструкції технологічного______устатковання______деревообробної
промисловості; № 22 під час безпечного виконання робіт з монтажу, 
демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, 
реконструкції технологічного устатковання харчової промисловості; № 
23 під час безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу, 
налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції 
технологічного устатковання переробної промисловості; № 24 під час 
безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, 
ремонту, технічного обслуговування, реконструкції технологічного 
устатковання поліграфічної промисловості; № 25 під час безпечного 
виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, 
технічного обслуговування, реконструкції технологічного устатковання 
целюлозно-паперового промисловості; № 26 під час безпечного виконання 
робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування, реконструкції технологічного устатковання хлор- та 
аміаковикористовуючих виробництва; № 27 під час безпечного виконання 
робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування, реконструкції технологічного устатковання з переробки
пластмас в ТОВ «НВО «АРСЕНАЛ».______________________________________

Робітники підприємства, що виконують роботи за допомогою 
механічних підіймачів та будівельних підйомників пройшли перевірку 
знань, умінь і навичок з професій «машиніст автовишки та 
автогідропідіймача» та встановлено кваліфікацію 3-го розряду Міську 
А.А.; «машиніст підіймача вантажно-пасажирського будівельного» та 
встановлено кваліфікацію 3-го розряду Молотаю В.В. після проходження 
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяги з протоколів № 595 
від 06.09.2018 р.; № 167 від 04.09.2018 р.). 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.__________________________________________________________
_____Робітники підприємства, що виконують роботи за допомогою
механічних підіймачів та будівельних підйомників: машиністи Місько 
A.A., Молотай В.В., пройшли перевірку знань і умінь на допуск до 
безпечного виконання висотно-верхолазних робіт з використанням 
індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією з безпечного 
виконання робіт відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 
81-01-20 від 10.01.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека».
____Робітники підприємства, які виконують роботи з монтажу,
демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, 
реконструкції трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском 
понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110°С, посудин, що 
працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових, 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива пройшли 
перевірку знань, умінь і навичок з професій «слюсар-ремонтник» та 
встановлено кваліфікацію 3-го розряду Гутнику М.В., Зубцю О.М.; 
«монтажник зовнішніх трубопроводів» та встановлено кваліфікацію 3-го 
розряду Міську A.A., Молотаю В.В., після проходження навчання у ТОВ 
«НВЦ «Професійна безпека» (витяги з протоколів № 97 0 від 21.09.2018 
р.; № 926 від 26.09.2018 р.). 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.
____Робітники підприємства, які виконують роботи з монтажу, демонтажу
налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції 
технологічного устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного,
металургійного,______ коксохімічного,______ ливарного,______ хлор-______та
аміаковикористовуючих виробництв пройшли перевірку знань, умінь і 
навичок з професій «оператор установок та ліній оброблення 
пиломатеріалів» та встановлено кваліфікацію 3-го розряду Ганушевичу 
A.A.; «монтажник компресорних систем і устатковання» та встановлено 
кваліфікацію 4-го розряду Верецуну М.В.; «наладчик приладів, 
апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування» 
та встановлено кваліфікацію 4-го розряду Ніколаєнку Ю.М. після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (копії
посвідчень____ № 100-1-2019 від 09.02.2019 р.; № 853-1-2019 від
21.06.2019 р.; № 854-2-2019 від 21.06.2019 р.). Щороку проходять 
навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони 
праці згідно з НПА0П 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,



Відповідно до п. 1.6. НПАОП 0.00-1.15-07 на TOB «НВО «АРСЕНАЛ»
розроблений і затверджений наказом,, перелік робіт на висоті, які 
виконуються за нарядами-допусками. Роботи, не передбачені цим 
переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким надано право 
видачі нарядів (розпоряджень).
____На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна
документація на все обладнання, прилади та засоби індивідуального 
захисту, які використовуються при виконанні заявлених робіт 
підвищеної небезпеки.

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);
стропи інвентарні, червня 2019 р.в. (Україна) - 2 од.;
індивідуальні страхувальні системи для :захисту від падіння та

позиціонування на робочому місці ЗШ1-К-EN, січня 2020 Р- виготовлення
(Україна) - 2 од.

драбина приставна, інв. № 3, січня 2020 Р- виготовлення
(Україна); 4 9

набір обміднених інструментів, інв . № 23, 2020 Р. виготовлення
(Україна);

інверторні підкладки, інв. № 17 со \—1 2020 Р. виготовлення
(Україна);

центратори для труб, інв. № 19, 20, 2020 Р- виготовлення
(Україна) ;

машинка шліфувальна кутова, інв. № .21, 2020 р. виготовлення
(Україна).

набір монтажних інструментів, інв. № 25, 2020 Р* виготовлення
(Україна);

набір слюсарних інструментів, інв. № 2 6, 2020 Р- виготовлення
(Україна);

діелектричні килими, 2020 р. виготовлення (Україна);
діелектричні рукавички, 2020 р. виготовлення (Україна) ;
трансформатор зварювальний СТШ-250 У2, листопада 2019 р. 

виготовлення (Україна);

____TQB «НВО «АРСЕНАЛ» для проведення робіт, що виконуються за
допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників 
використовує орендовану техніку , а саме: підйомник щогловий 
будівельний марки IZA 1000 РАХ, 2004 р.в. (договір оренди № 22/19 від
22.05.2019 p.); автопідйомник телескопічний типу АП-17А, 2013 р.в.
Україна_____ (договір_____оренди_____№ 05/19_____ від_____ 15. 05.2019
Р ____________________________________________

Наказом № 2-ОП від 26.12.2019 р. створено комісію з перевірки, 
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно- 
технічної документації.
_____У ТОВ «НВО «АРСЕНАЛ» ведеться Журнал обліку та зберігання
засобів з а х и с т у . _______

ТОВ «НВО «АРСЕНАЛ» забезпечено нормативно-правовою документацію, 
що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються,
в т . ч . :__________________________________________________________________

Закон України «Про охорони п р а ц і » ; ____________________________



«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 0.00-1.19-08 «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 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній

промисловості»;___________________ __________________ __________________
НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійно-жирового

виробництва»;________________________ ______ _____________ ____________
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання»; ________________ _________________________________________

НПАОП 0.00-1.23-13 «Правила охорони праці при виробництві,
зберігання, транспортуванні та застосуванні хлору»;__________________

НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об'єктах з переробки
пластичних мас»;______________________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті»;_______________________________________ __________________ _

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

НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги 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 22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для підприємств та
організацій поліграфічної промисловості»;_____________________________

НПАОП 15.8-1.28-72 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії
в цукровій промисловості»;___________________ ________________ _ _ _____

НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту
устатковання на підприємствах чорної металургії»;_______ _____________

НПАОП 01.41-1.08-82 «Правила безпечного застосування рідкого
аміаку в сільському господарстві»;____________________________________

НПАОП_____ 40.1-1.21-98 «Правила_____ безпечної_____ експлуатації
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 TOB «НВО «АРСЕНАЛ» відповідає вимогам 

законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт,
які декларуються._______________________________________________________

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

прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці 
/’З 2 0 ^ р .  N -̂ГР. /£.__________________________.

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.

нормативно-правової 
забезпечення)

сЬ

ільно-технічної бази, навчально-методичного

В. І. Ясір

травня
(хнхціали та
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