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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця товариство з обмеженою відповідальністю 
ЛАСУНКА”_______________________________________ ____________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49127, м. Дніпро, вул. Гаванська, 14, ЄДРПОУ -24440838,_____ __________

Директор Коваленко Ігор Андрійович (0562) 36-98-48________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

_______________ office@lasunka.com______________________________
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;

____________ м. Дніпро, вул. Березинська, 62____________________
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.

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова 
компанія». Дніпровська філія.______________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії -  1 рік . Договір серія 1788-2 № ОПН-019/20 та договір серія 
1788-2 № ОПН-020/20 від 23 січня 2020 р.__________________________________

(строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 05.03.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Коваленко Ігор Андрійович _____________________________________
(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 експлуатації 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки : _________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Парові котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт, а саме:
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

парові котли теплопродуктивністю 0,6 МВт, МЗК-7АГ-1, 2 од., 
працюють на природньому газі дата виготовлення 1985 рік, країна_____

mailto:office@lasunka.com


походження-СРСР____________________________________ _
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

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

Кількість робочих місць —  36. В ТОМУ числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -2 5 ._____________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищення ризики виникнення травм,

Кількість будівель та споруд - 41. 2 цеха. ЗО структурних підрозділів_________ __
будівель і споруд (приміщень), виробничих о б є’ктів (цехів, дільниць, структурних підрозділві)

Інші відомості Директор - Коваленко Ігор Андрійович, начальник відділу 
охорони праці — Порхун Ганна Леонідівна пройшли навчання в ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН». перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області:___________________________

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з 
протоколу №248 /4.5/2017 від 06.11.2017 року):________________________________

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. (IV група з електобезпеки до 1000 В) (витяг з 
протоколу №362 від 24.09.2019 року):________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (витяг з протоколу №282 від 26.07.2019 року):______________________

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг з протоколу №320 від 16.08.2019 року).__________________________

Головний енергетик - Бойко Гліб Валерійович пройшов навчання в 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН». перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:__________________

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з 
протоколу №7/1 від 21.01.2020 року):_________________________________________

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. (V група з електобезпеки до і вище 1000 В) (витяг з 
протоколу №12/1 від 27.01.2020 року):________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (витяг з протоколу №282 від 26.07.2019 року):______________________

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг з протоколу №3 від 17.01.2020 року)._____________________________

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

Наказом від 02.03.2020 р. №56-ОТ відповідальним за технічний стан та 
безпечну експлуатацію систем газопостачання ТОВ «Ласунка», а також за 
екеномну експлуатацію теплового обладнання призначено головного енергетика 
Бойко Г.В. якгій пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області НПАОПО.ОО-1.76-15 “Правила безпеки систем 
газопостачання” витяг з протоколу №15 від 29.01.2020 року.___________________



Наказом від 02.03.2020 р. №56-ОТ відповідальним за технічний стан та безпечну 
експлуатацію систем газопостачання пеха №1 призначено начальника дільниці 
котельного обладнання ТТІемченко А.П. пройшов навчання в ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН». перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області:__________________________

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з 
протоколу №42 від 21.02.2020 року):_________________________________________

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. (IV група з електобезпеки до 1000 В) (витяг з 
протоколу №46 від 27.02.2020 року):_________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (витяг з протоколу №28 від 10.02.2020 року):_______________________

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання.
що працює під тиском (витяг з протоколу №43 від 24.02.2020 року)._____________

НПАОПО.ОО-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” витяг з 
протоколу №35/1 від 17.02.2020 року._______________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки

Наказом №11/1 від 07.08.2000 р. на підприємстві створена служба охорони 
праці. Наказом №44-К від 01.08.2005 р. обов’язки керівника служби охорони
праці покладено на інженера з охорони праці Порхун Г.Л.____________________ _

Наказом №7-ОТ від 02.01.2020 р. на підприємстві створена постійно діюча 
комісія з перевірки знань з питань охорони праці: Голова комісії - директор
Коваленко I.A.. члени комісії: Бойко Г.В.. Порхун Г.Л.________________________

Також на підприємстві розроблені:
Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження

№75-ОТ від 10.10.2017 р.).__________________________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з 

питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №65-ОТ від
02.07.2018р.)._____________________________________________________________

Положення про систему управління охороною праці (наказ про перегляд та
затвердження №78-ОТ від 18.10.2017 р.)._____________________________________

Положення про розробку інструкції про охорони праці (наказ про перегляд та
затвердження №77-ОТ від 18.10.2017 р.).___________________________________

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та
затвердження №76-ОТ від 18.10.2017р.).______________________________________

Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд
та затвердження №76-ОТ від 18.10.2017р.).____________________________________

Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №51- 
ОТ від 01.03.2018р.). в тому числі: №23 Інструкція з охорони праці для слюсаря з 
ремонту котельного обладнання: №31 під час виконання робіт ручним 
електроінструментом: №58 при роботі на висоті: №24 інструкція з охорони праці
для операторів парових та водогрійних котлів._________________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:______________
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: журнал 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: журнал 
протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.___________



Працівники підприємства ТОВ “Ласунка”, що зайняті на роботах підвищеної 
небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 
медичний огляд згідно з “ Порядком проведення медичних оглядів працівників
певних категорій”, затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246._____

На підприємстві розроблені та впроваджуються “Комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існую чого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 рік”.___________________
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки: 
Федорова С.Є. оператор газофікованої котельні, пройшла навчання за професією 

оператор газофікованої котельні в ДП ОУК концерну”Дніпробуд”. посвідчення
№313552 видано 01.12.2005 року.____________________________________________
Зонова Л.С. оператор газофікованої котельні, пройшла навчання за професією 

оператор газофікованої котельні в КП “Навчально-курсовий комбінат” 
“Дніпропетровської обласної ради”, посвідчення №113543 видано 11.08.2009 року.

Горб A.C. оператор газофікованої котельні, пройшла навчання за професією 
оператор газофікованої котельні в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ
ЛАЙН» посвідчення №339-01 видано 30.07.2013 року.__________________________

Горб A.A. оператор газофікованої котельні, пройшла навчання за професією 
оператор газофікованої котельні в ДП ОУК концерну”Дніпробуд”. посвідчення
№120158 видано 30.10.2013 року.____________________________________________
Оператори котельні пройшли навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-5.10-96 “ 
Інструкція з охорони праці для операторів котельні: НПАОП 0.00-1.76-15 “ 
Правила безпеки систем газопостачання”: НПАОП 0.00-1.81-18 “ Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” “Правила 
технічного експлуатації теплових установок та мереж” (витяг з протоколу №318-П 
від 23.09.2019 року).

Слюсарі-ремонтники дільниці котельного обладнання Алексеенко C.B.. 
Діброва М.О.. Іванченко П.М.. Пасько P.M.. Хлебік С.С.. Чалий В.М. пройшли 
навчання і перевірку знань: «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 
0.00-1.76-15- ЛБН в.2.5-20-2001: Газопостачання у ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» (витяг з протоколу №356 від 20.09.2019 p.). «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» НПАОП 0.00-1.71- 
13 в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» (витяг з протоколу №313 
від 13.08.2019 р.).. “Правила технічної експлуатації теплових установок та мереж” 
в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» ( витяг з протоколу №298 від 
01.08.2019 року).. ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІ ЛАЙН». (III група з електробезпеки до 1000 В) (витяг з протоколу №289 
від 30.07.2019 року).______________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Парові котли пройшли випробування: котел №1 реєстраційний номер 43389 
пройшов випробування 28.12.2016 року, наступне випробування 28.12.2020 року: 
котел №2 реєстраційний номер 43388 пройшов випробування 28.12.2016 року.
наступне випробування 28.12.2020 року._____________________________________
_____На все обладнання та устаткування на підприємстві є в наявності
експлуатаційна документація: паспорти, інструкції з експлуатації та 
обслуговування, креслення, електричні схеми. Усе обладнання та 313 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з



проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників._____

експлуатаційної документації,

У відповідності з “Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” 
НПАОП 0.00-7.17-18. працівники підприємства забезпечуються спецодягом, 
спецвзугтям та засобами індивідуального захисту (костюм робочийГна 12 міс.), 
черевики шкіряні (на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), окуляри захисні (до зносу) . 
взимку додатково: костюм утеплений (на 36 міс.), чоботи шкіряні утеплені (на 36 
міс.), які були придбані у серпні 2019 року. Ведеться Журнал видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту._______________

засобів індивідуального захисту

Підприємство забезпечено необхідними нормативно-правовими актами з питань 
охорони праці та навчально-методичним забезпеченням:_______________________

- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОПО.ОО- 
1.15-07) ______________________________________________________ _

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

- «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
(НПАОП 0.00-1.75-15)______________________________________________ _

- «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (НПАОП
0.00-1.83-18)________________________________________________________

- «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18)________________________________________

- «Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока» 
(НПАОП15.5-1.05-99)_______________________________________________ _

- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 
40.1-1.21-98)_______________________________________________________ _

- «Правила безпечної експлуатації електроустановок» (НПАОП 40.1-1.01-97)

- «Правила атестації зварників» (НПАОП 0.00-1-16-96)___________________ _
- «Правила безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15)_________
- «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-

12)________________________________________________________________ _
- «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці» ( НПАОП 0.00-4.12-05)_________________________ _
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-

т __________________________________________________________________________________
- «Типове положення про службу охорони праці» (НПАОП 0.00-4.21-04).
На підприємстві розроблені навчальні плани та програми з питань охорони 

праці, електробезпеки та пожежної безпеки, які затверджені наказом № 20-РТ 
від 03.01.2018 р.______________ ___________________________________________

Кабінет охорони праці підприємства оснащений комп’ютерами, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, нормативними актами з охорони праці, 
медичною та довідковою літературою, навчальними програмами необхідними для 
проведення навчання та інструктажів з охорони праці._________________________



Підприємство TOB «Ласунка» являється постійним передплатником науково- 
виробничого журналу «Охорона праці» та спеціалізованого журналу «Довідник
спеціаліста з охорони праці».______________________________________________ _

Матеріально-технічна база та умови праці на підприємстві TOB «Ласунка» 
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

I.A. Коваленко
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці &  _____20^ ?  р.

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.
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