
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСУР"_____________=______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49050 м. Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Генерала Пушкіна, буд. 1, код 
згідно з ЄРДПО: 38528304;________________________________________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ

ЛИТВИНЕНКО МИРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ -  директор, тел. +38(067)6114915________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону

e-mail: mosdn@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 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:

Згідно додатку № 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів № 1788 від 
16.08.2002 року на ТОВ "АСУР" страхування не проводиться, тому що не є об’єктом 
підвищеної небезпеки.____________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 11.11.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, ЛИТВИНЕНКО МИРОСЛАВ 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 під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки: газополум’яні роботи

(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,

Кількість робочих місць -5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик_____
виникнення травм -  3________________ :____________________________________

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

Роботи виконуються на виробничих об’єктах замовника_________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: посадові особи ТОВ "АСУР" пройшли навчання та перевірку знань в 
навчальному центрі ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ "МОНОЛІТ" 
за правилами:
- Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 112-20 від

mailto:mosdn@ukr.net


16.06.20):
директор - ЛИТВИНЕНКО ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ; 
начальник дільниці -  ОХРИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ; 
майстер дільниці СОКОЛОВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛЬОВИЧ 
інженер з охорони праці -  МОРОЗОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (протокол 
№ 332-20 від 29.2020): майстер дільниці СОКОЛОВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛЬОВИЧ
- Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 
0.00-1.71-13) (протокол № 304-20 від 01.09.2020)
- Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки (протокол № 325-20 від 
22.10.2020)
- "Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежо 
небезпечних та вибухонебезпечних об’єктах" (НАОП 0.00-5.12-01); (протокол 
№314-20 від 02.09.2020)
- "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт"
(НАОП 0.00-5.11-85) (протокол № 313-20 від 02.09.2020)
- "Правилами охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та 
плазмового різання металів" (НПАОП 28.0-1.35-14) (протокол № 321/1 -20 від
09.09.2020)
начальник дільниці -  ОХРИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ; 
майстер дільниці СОКОЛОВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛЬОВИЧ 
інженер з охорони праці -  МОРОЗОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

безпеки,

Наказом директора № 1Р/ОП від 12.10.2020 майстра дільниці СОКОЛОВСЬКОГО 
ІГОРА АНАТОЛЬОВИЧА призначено відповідальною особою за безпечне 
виконання газополум’яних робіт, пожежну безпеку при виконанні газополум’яних 
робіт

Наказом директора № 02/РП від 06.10.2020 затверджено систему управління з 
охорони праці. Відповідальною особою за функціонування системи управління 
охороною праці призначено Литвиненко М.М.

Наказом директора № 05/РП від 08.10.2020 створена комісія з перевірки знань 
робітників з питань охорони праці: Голова комісії -  директор ЛИТВИНЕНКО Я.М.; 
члени комісії -  начальник дільниці ОХРИМЕНКО О.В.; -  майстер дільниці 
СОКОЛОВСЬКИЙ І.А.; інженер з охорони праці МОРОЗОВ А.В.;

На підприємстві наказом директора № Р1/ОП від 06.10.2020 створено службу з 
питань охорони праці. Функцій служби охорони праці покладено на інженера з 
охорони праці Морозова А.В.

Також на підприємстві розроблені:
- Положення про службу з охорони праці (наказ про затвердження № Р4/ОП від

07.11.2020)
- Положення про систему управління з охороною праці (наказ про затвердження 

№Р4/ОП від 07.11.2020)
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 

затвердження №12/ОП від 15.10.2020)
- програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 

затвердження № 12/ОП від 15.10.2020)
- затвердженні та ведені в дію перелік інструкцій з охорони праці (наказ про 

перегляд та затвердження № 11/ОП від 14.10.2020), в тому числі:
- Інструкція з охорони праці при наданні першої долікарської допомоги;
- Інструкція з охорони праці з організації безпечного ведення вогневих та 

вибухопожежонебезпечних робіт на вибухонебезпечних об’єктах;



- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з кисневим обладнанням, 
кисневими балонами;
- Інструкція з охорони праці при обслуговуванні посудин що працюють під тиском;
- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з ручним електроінструментом.
Перелік журналів з охорони праці що ведуться на підприємстві:
- журнал реєстрації вступних інструктажів з охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці.

Працівники підприємства що зайняти на роботах з підвищеної небезпеки 
проходять медичні огляди при прийомі на роботу, а також періодичні медичні 
огляди згідно з "Порядком проведення медичних

Працівники підприємства які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки 
пройшли навчання:
ТАРАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ -  відділ розвитку персоналу ОАО"ЗАПОРІЖСТАЛЬ" - 
свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня за робочими професіями 
газорізальник, № 1180 від 15.06.2015 року;
ЛИЗЯ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ -  Державний навчальний заклад "Запорізький 
залізничного транспорту" за професією -  електрогазозварника, газорізальника 
диплом АР №40025162 від 15.02.2011 року.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань:
- згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці надання(домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 09/20-01 від
08.09.2020);
- Спеціального навчання для робітників, які виконують роботи пов’язані з технічним 
обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об’єктів у 
відповідності до "Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежо небезпечних та вибухонебезпечних об’єктах" (НАОП 0.00-5.12-01) 
(протокол № 09/20-02 від 15.09.2020);
- з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, 
об’єктів у відповідності до "Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт" (НАОП 0.00-5.11-85) (протокол № 09/20-03 від 22.09.2020)
- Спеціального навчання для робітників, які виконують роботи пов’язані з 
газоелектричним, контактним, кисневим та плазмовим різанням металів за 
"Правилами охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та 
плазмового різання металів" (НПАОП 28.0-1.35-14) (протокол № 09/20-04 від
29.09.2020)

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

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має 
необхідне обладнання: інструменти, засоби індивідуального та колективного 
захисту. Усе обладнання та ЗІЗ використовуються за призначенням, зберігаються у 
технічно справному стані з проведенням своєчасного 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 
працівниками при використання працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місті" НПАОП 0.00-7.17-18 працівники підприємства забезпечені 
засобами індивідуального захисту: костюм брезентовий (костюм на 12міс.), 
черевики шкіряні (на 12міс.), рукавиці брезентові (на 12міс.), окуляри захисні зі 
світлофільтрами (на 12міс.), каска захисна (до зносу).

засобів індивідуального захисту



На підприємстві в наявності: Закон України "П ро охорону праці": 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": постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 "Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки"; НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт 
з підвищеною небезпекою": 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"; НАОП 0.00-5.12-01 "Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежо небезпечних та вибухонебезпечних 
об’єктах": НАОП 0.00-5.11-85 - "Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт"; НПАОП 28.0-1.35-14 - "Правилами охорони праці під час 
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів"; НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони  праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
та інш. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному 
доступі в кабінеті охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони  праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно - правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань.

х нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)м
(ініціали та прізвище)

Декларація'“'' зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держгтраці " У з  " 20^ ^  р.

20 2СЬ.
.О '______ ________

Примітки: Т: 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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