
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АфінаЦентр»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________ 51931, Дніпропетровська обл., м. Камянське,__________________
____________________________ вул. Курська, 45, кв.2____________________________

місцезнаходження,

___________________________ код ЄДРПОУ 39107995___________________________
код згідноЄДРПОУ,

директор Фесенко Олександр Сергійович,+380 676532377,
прізвище, ім’я та по батькові керівника; номер телефону

_______________________E-mail: afinacentr2017@gmail.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;

______________ територія 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: не укладався

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:04.08.2020 р.
_________________________________________________________________________________________ (дата проведення аудиту)

______________________ Я, Фесенко Олександр Сергійович______________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:
-Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин; 
-Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
-Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка 

(за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

без отримання відповідного дозволу,

mailto:afinacentr2017@gmail.com


5 робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 3

Кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення орендоване (договір аренди № 01/04-20 від 01.04.2020р. 
загальною площею 75 кв.м) знаходиться за адресою : 51931, Дніпропетровська обл. 
м.Камянське, вул.Курська, 45,кв.2;(договір аренди №01/05-20 від 01.05.2020 р. 
загальною площею 666,1 кв.м.)знаходиться за адресою: 51911, Дніпропетровська 
обл.,м. Камянське, вул. Долматова, 15._________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
На ТОВ «АфінаЦентр» наказами по підприємству призначені:____________________
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці відповідно до 
нормативно-правових актів, а також забезпечення додержання вимог законодавства 
щодо прав працівників у галузі охорони праці в цілому по підприємству -  директор
підприємства Фесенко Олександр Сергійович.__________________________________
Інженера з охорони праці Никитюка Володимира Г ригоровича наказом по
підприємству № 2-ОП від 03.01. 2020р. призначено відповідальним за_____________
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

безпеки;)

- Виконавця робіт Рубана Романа Вікторовича наказом по підприємству № 15-ОП
від 23.09.2020 р. призначено відповідальною особою, за безпечне проведення______
робіт на висоті понад 1,3 метра,з правом видачі наряд-допусків,на час його

відсутності обов’язки обовязки покладаються на виконавця робіт Михальова________
Андрія Олександровича

- Виконавця робіт Рубана Романа Вікторовича наказом по підприємству № 6-ОП
від 03.01.2020 р. призначено відповідальною особою, за організацію безпечних____
робіт на об’єктах замовника, на час його відсутності обовязки покладаються_______

на виконавця робіт Михальова Андрія Олександровича

- Виконавця робіт Рубана Романа Вікторовича наказом по підприємству № 8-ОП 
від 03.01.2020 р. призначено відповідальною особою, за електрогосподарство на 
підприємстві, на час його відсутності обов’язки покладаються на виконавця робіт 
Михальова Андрія Олександровича.

- Виконавця робіт Рубана Романа Вікторовича наказом по підприємству № 7-ОП 
від 03.01.2020 р. призначено відповідальною особою, за видачу наряду-допуску 
на виконання робіт з підвищеною небезпекою, на час його відсутністі обовязки 
покладаються на виконавця робіт Михальова Андрія Олександровича

- Виконавця робіт Рубана Романа Вікторовича наказом по підприємству № 9-ОП 
від 03.01.2020 р. призначено відповідальною особою за стан і утримання засобів 
індивідуального захисту, справність цих засобів, на час його відсутністі обовязки 
покладаються на виконавця робіт Михальова Андрія Олександровича

- Виконавця робіт Рубана Романа Вікторовича наказом по підприємству



№ 10-ОП від 03.01.2020 р. призначено відповідальною особою за організацію
безпечних робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та 
будівельних підйомників, на час його відсутністі обовязки покладаються 
на виконавця робіт Михальова Андрія Олександровича________________

На підприємстві наказом №1-ОП від 03.01.2020р. створена служба охорони праці, 
функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці-
Никитюка Володимира Григоровича, керуючись діючим законодавством за 
нормативно-правовими актами з питань охорони праці та промислової безпеки.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-_______
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці» наказом № 5 -ОП від 03.01.2020р. на підприємстві створено
комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:___________
Голова комісії -  директор- Фесенко О.С.______________________________________
Члени комісії: виконавець робіт -Рубан Р.В.____________________________________
_____________ інженер з охорони праці -Никитюк В.Г.__________________________

Посадові особи підприємства проходять перенавчання з питань охорони праці в 
учбових комбінатах.______________________________________________________

- Директор -  Фесенко О.С., інженер з охорони праці Никитюк В.Г., виконавець 
робіт Рубан Р.В., виконавець робіт Михальов А.О. пройшли

навчання з загальних питань з охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат________
«Дніпробуд» - комісія Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській
області - витяг з протоколу №162/4.4/2018 від 23.07.2018р, в ТОВ Учбовий
комбінат «Дніпробуд» - комісія Г оловного управління Держпраці у___________
Дніпропетровській області -  витяг з протоколу № 972 від 07.09.2020р.; в_______
ТОВ«Учбовий комбінат «Дніпробуд» - комісія Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області ,- витяг з протоколу №1375 від 14.11.2019 р.______

- Директор -  Фесенко О.С., інженер з охорони праці Никитюк В.Г., виконавець 
робіт Рубан Р.В.,виконавець робіт Михальов А.О. пройшли навчання 

по «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»НПАОП
40.1-1.21-98 в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» - комісія Головного_______
управління Держпраці у Дніпропетровській області -витяг з протоколу № 671 
від 06.07.2018 р. IV група з електробезпеки до 1000 В., - витяг з протоколу №256 
від 06.03.2020р.V група з електробезпеки до 1000В та понад, -витяг з протоколу
№ 1458 від 29.11.2019 р. ІУгрупа з електробезпеки до 1000В.



- Директор -  Фесенко O.C., інженер з охорони праці Никитюк BX., виконавці робіт
Рубан РЗ.,Михальов А.Р. пройшли навчання по «Правила охорони праці______
при виконанні робіт на висоті» НПАРП 0^00-1^15-07 в TOB «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» - комісія Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -витяг з протоколу № 715 від 16.07.2018 р. -  витяг з протоколу №178 від 
18.02.2020р.- витяг з протоколу № 1014/1 від 14^09^2020 р.

Виконавець робіт Рубан Р.В., виконавець робіт Михальов А.О. пройшли навчання 
по «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» - витяг з протоколу №1333 від 04.11.2019 р.

- Директор -  Фесенко О.С.,інженер з охорони праці Никитюк В.Г., виконавець робіт 
Рубан Р.В.,виконавець робіт Михальов А.О. пройшли навчання по «Правила
пожежної безпеки в Україні » НАПБ А.01.001- 2014 в обсязі програми_____________
спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) в ТОВ «Учбовий комбінат 

«Дніпробуд » -  витяг з протоколу № 674 від 09.07.18р.,витяг з протоколу №1351 від 
06.11.2019 р.________________________________________________________________

Виконавець робіт Рубан Р.В., виконавець робіт Михальов А.О. пройшли навчання 
по « Система стандартів безпеки праці» «Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12 в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»
- витяг з протоколу №1234 від 15.10.2020 р.__________________________________

Робітники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих
Верхолаз Атаманчук О.А., штукатур Атаманчук А.О., маляр Кальга Н.І.,__________
штукатур Сучаян А.Є., штукатур Хорольська Г.О. пройшли навчання по «Правил 
охорони праці при виконані робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» - комісія Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області -  витяг з протоколу № 315 від 29.05.2020 р., витяг з 
протоколу №279 від 13.05.2020 р.

Верхолаз Атаманчук О.А., штукатур Атаманчук А.О., маляр Кальга Н.І.,__________
штукатур Сучаян А.Є., штукатур Хорольська Г.О. пройшли навчання по «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» - комісія Г оловного управління Держпраці____ у
Дніпропетровській області -  витяг з протоколу № 310 від 26.05.2020 р. 
навчальних закладах. Всі працівники пройшли навчання в комісії підприємства з 
питань загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці,



інструкцій з охорони праці,електробезпеки та пожежної безпеки, Правила охорони
праці під час експлуатації відповідного обладнання в обсязі виконуванних робіт
(Протокол №2-ОП від 20 лютого 2020 р.).____________________________________
Верхолаз Атаманчук О. А. пройшов навчання в КП Інноваційно-інформаційний
центр м. Сєвєродонецьк 14.06.2013р.
Штукатур Атаманчук А. О. пройшов навчання в Центрі підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів 1 м. Кривий Ріг витяг з протоколу 51 від 15.06 2009р._________
Маляр Кальга Н. І. пройшов навчання в Дніпропетровський учебно виробничий
центр 2 диплом V 534 від 22. 06.1988р._______________________________________
Штукатур Сучаян А. Є. пройшов навчання в Дніпродзержинське ПТУ 24 диплом ІІІ
3756 від 14.06.2010 р.______________________________________________________
Штукатур Хорольська Г. О. пройшов навчання в ПТУ 24 диплом IV 1544 від

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
по професіям та видам робіт, які по формі та змісту відповідають вимогам НПАОП 
0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
19.06.2000 р.

На підприємстві ведуться наступні журнали: «Журнал реєстрації вступного________
інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань____
охорони праці на робочому місці», «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці», 
«Журнал видачі інструкцій з охорони праці», «Журнал обліку нарядів-допусків на
виконання робіт з підвищеною небезпекою», «Журнал обліку газонебезпечних______
робіт, що виконуються без наряду-допуску», «Журнал реєстрацій осіб, що потерпіли
від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на____________

виробництві», «Журнал реєстрації протоколів перевірки знань», «Журнал реєстрації
медичних оглядів працівників, «Журнал перевірки знань з електробезпеки».________

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

На. підприємстві в наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції з 
користування на все обладнання, що використовується при виконанні заявлених
робіт______________________________________________________________________
Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються на підприємстві______

всі працівники забеспечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоровя при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці», а саме: костюми бавовняні, черевики шкіряні, рукавиці 

комбіновані, каска захисна з підшоломником, жилети сигнальні,пояси запобіжні 
лямочні 2ПЛ-К2 (5 одн), зачіпи тросові, карабіни сталеві, несучі, і страхувальні 
канати, огороджувальні пристрої, плакати і знаки безпеки та іншими ЗІЗ. Наказом 
на підприємстві створенена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального 
захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних 
документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, 
зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування,



ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю)відповідно до вимог
законодавства та документів з експлуатації виробника.

експлуатаційної документації засобів індивідуального захисту,

Підприємство забеспечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони 
праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну
та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні
матеріали. Журнали, положення, програми інструктажів та інше відповідають 
вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом по підприємству № 14-ОП 
від 10.01.2020 р.інженера з охорони праці Никитюк В.Г. призначено відповідальною
особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в______
нормативну документацію з охорони праці та навчально-методичне забезпечення.

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, метою якого є проведення 
організаційної таметодичної роботи по навчанню робітників з питань охорони 
праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактики аварій виробничого 
травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений 
посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами з охорони праці,
методичною і довідковою літературою, учбовими програмами, матеріалами,тощо.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.С.Фесенко
(ініціали та прізвище)

02.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці і/ / *  2020 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 небезпекі 
та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомити про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

А У  2 0 2 0  р.



у Дніпропетровській області

М55Ч


