
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
_________ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИЙ АУДИТ»;_________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, м. Дніпро, вул. Базова, 8 оф. 401; 39345421; Гур’єв Олександр Васильович;
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

телефон (056)722-20-40, firesafety.ntr@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;

49000, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 13-А та на об’єктах замовників згідно договорів 
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 Згідно додатку 1 до порядку і правил 
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання перед 
третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування не 
проводиться так, як товариство 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 29.08.2020__________
(дата проведення аудиту)

Я, Гур’єв Олександр Васильович_____________________________________ _____________________
(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:

Заповнення, злив і ремонт балонів із стисненим, зрідженим газом (вуглекислота)._____________
найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

mailto:firesafety.ntr@gmail.com;__


виконуються і / або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць - 6, у 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,
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів) -  1 -  адміністративна будівля, 1-виробнича дільниця, розташовані за адресою: 49000, 
місто______________ Дніпро,_______________вул._______________Краснопільська,_______________13-А.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів ( цехів, дільниць, структурних підрозділів):
Інші відомості В штаті підприємства є Експерт технічний з промислової безпеки Річко Олександр 

Миколайович (посвідчення № 197-18-6 дійсне до 23.05.2021р) посвідчення надає право на 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об'єктів котлонагляду (котлів, посудин, 
що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води) Директор ТОВ «ПОЖЕЖНО- 
ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» Гур’єв Олександр Васильович , головний інженер Перехрест Андрій 
Андрійович, Начальник відділу систем безпеки Прийменко Іван Іванович пройшли навчання 
загального курсу «Охорона праці» в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн», а перевірку 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 403 від 23 
листопада 2020) та (витяг з протоколу № 387/1 від 11 листопада 2020)
______Директор ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» Гур’єв Олександр Васильович ,
головний інженер Перехрест Андрій Андрійович, Начальник відділу систем безпеки Прийменко Іван 
Іванович пройшли навчання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98) та з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), 
«Правил будови електроустановок», «Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1 - 
1.32-01) (ПЕЕЗ), «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01) (ПЕЕЗ), 
«Правил Пожежної Безпекив Україні» (ППЬУ) та отримали 4 кваліфікаційну групу з електробезпеки 
в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн», (витяг з протоколу №396 від 18 листопада 2020)
_____ Директор ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» Гур’єв Олександр Васильович
головний інженер Перехрест Андрій Андрійович, Начальник відділу систем безпеки Прийменко Іван 
Іванович пройшли навчання в навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат 
Профі Лайн»,- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00- 
1.71-13:,(витяг з протоколу №392/1 від 16 листопада 2020)
_____ Директор ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» Гур’єв Олександр Васильович
головний інженер Перехрест Андрій Андрійович, Начальник відділу систем безпеки Прийменко Іван 
Іванович пройшли навчання в навчальному центрі з охорони праці пройшли навчання в ТОВ 
«Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн» «Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, (витяг з протоколу №397/1 від 18 листопада 2020);_______

Директор ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» Гур’єв Олександр Васильович , 
головний інженер Перехрест Андрій Андрійович, Начальник відділу систем безпеки Прийменко Іван 
Іванович пройшли навчання в навчальному центрі з охорони праці пройшли навчання в ТОВ 
«Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн» “ Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском” НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг з протоколу №394 від 17 листопада 2020);

Директор ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» Гур’єв Олександр Васильович , 
головний інженер Перехрест Андрій Андрійович, Начальник відділу систем безпеки Прийменко Іван 
Іванович пройшли навчання в навчальному центрі з охорони праці пройшли навчання в ТОВ 
«Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн» “Правила безпеки систем газопостачання” НПАОП 0.00
1.76-15 (витяг з протоколу №265 від 04 вересня 2020);

Директор ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» Головченко Сергій Вікторович, головний 
інженер Коверя Володимир Григорович, начальник дільниці Стовба Геннадій Леонідович пройшли 
навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн»,”Правила пожежної безпеки в Україні” 
НАПЬ А.01.001-2014 в обсязі “Програми проведення спеціального навчання (пожежно-технічного 
мінімуму)” (витяг з протоколу №47 від 04 листопада 2020);

Директор ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» Гур’єв Олександр Васильович , головний 
інженер Перехрест Андрій Андрійович, Начальник відділу систем безпеки Прийменко Іван Іванович 
пройшли навчання в навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі



Лайн»,-”Охорона праці і промислова безпека у будівництві” НПОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2009 
(витяг з протоколу №395 від 17листопада 2020);

Директор ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» Гур’єв Олександр Васильович , 
головний інженер Перехрест Андрій Андрійович, Начальник відділу систем безпеки Прийменко Іван 
Іванович пройшли навчання в навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн»,-’’Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” НПАОП 0.00-1.80-18 (витяг з протоколу №378 
від 04 листопада 2020);

Директор ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» Гур’єв Олександр Васильович , 
головний інженер Перехрест Андрій Андрійович, Начальник відділу систем безпеки Прийменко Іван 
Іванович пройшли навчання в навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн»,-’ Правила хорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском” НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг з протоколу № 394 від 17 листопада 2020);
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 

На підприємстві ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» розроблена документація системи 
управління охороною праці: Накази про призначення відповідальних осіб: Наказом № 17 ОП від 
12.08.2020 відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту 
призначено головного головного інженера Перехреста Андрія Андрійовича
______ Наказом №61 ОП від 12.08.2020 відповідальною особою за безпечне виконання робіт по
технічному огляді, випробуванні, експертному обстеженні (технічне діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - призначено експерта технічного з промислової 
безпеки Річко Олександра Миколайовича
______Наказом №19 ОП від 12.08.2020 відповідальною особою за електрогосподарство підприємства
призначено головного інженера Перехреста Андрія Андрійовича
______ Наказом №20 ОП від 12.08.2020 відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми
призначено головного інженера Перехреста Андрія Андрійовича
_____ Наказом №21 ОП від12.08.2020 відповідальною особою за безпечну експлуатацію
газополум’яного обладнання, за безпечне виконання газонебезпечних, газополум’яних робіт 
призначено головного інженера Перехреста Андрія Андрійовича
______ Наказом №22 ОП від 12.08.2020 відповідальною особою за безпечне виконання робіт з
монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, 
зміцнення їх аварійних частин призначено головного інженера Перехреста Андрія Андрійовича
_______Наказом №60 ОП від 12.08.2020 відповідальною особою за безпечне виконання, -
заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання - призначено експерта технічного з 
промислової безпеки Річко Олександра Миколайовича
_______Наказом №24 ОП від 12.08.2020 відповідальною особою за безпечне виконання зварювальних
робіт призначено головного інженера Перехреста Андрія Андрійовича
_____ Наказом №25 ОП від 12.08.2020 відповідальною особою за справний стан зберігання та
збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і 
зрідженими газами) головного інженера Перехреста Андрія Андрійовича______

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

_____ Наказом №26 ОП від 12.08.2020 організована служба охорони праці та призначена особа,
відповідальна за охорону праці -  директор Гур’єв Олександр Васильович________

наявністю служби охорони праці
_____ На виконання вимог Закону України Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 наказом №27
від 12.08.2020р. введено в дію типове положення « Про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» наказом № 28 ОП від 12.08.2020р. на. підприємстві ТОВ 
«ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі: голова комісії -  Директор ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» 
Гур’єв Олександр Васильович , головний інженер Перехрест Андрій Андрійович, Начальник відділу 
систем безпеки Прийменко Іван Іванович
______ На. підприємстві ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» переглянуті та введені в дію:
- Положення про службу охорони праці ( наказ №29 ОП від 12.08.2020р. )



- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони
праці ( наказ №30 від 12.08.2020р. )
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №31 ОП від 12.08.2020р. )
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №32ОП від 12.08.2020р.)
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці ( наказ №33 ОП від 12.08.2020р. ) -  
Перелік інструкцій з охорони праці ( наказ №34ОП від12.08.2020р. )
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві (наказ №35 ОП від 12.08.2020р. )
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИЙ АУДИТ» 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №36 ОП від 
12.08.2020р. )
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ № 37 ОП від 12.08.2020р. ) 
-Наказ №38 ОП від 12.08.2020р. про проходження обов’язкового медичного огляду при прийомі на 
роботу та періодичного.
Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу ( за 
формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) 
видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
- Журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки
- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків
- Журнал протоколів перевірки знань
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.
Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією 
підприємства, створеною наказом директора ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИЙ АУДИТ» № 39 
ОП від 12.08.2020р. та мають відповідні посвідчення, а саме:

інженер Шевченко О.О. пройшов навчання в УК “СПЕКТР” - “ Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском” НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг з протоколу №006 
від25 01 2012);

зарядник вогнегасників Карнасенко С.Є. пройшов навчання в УК “СПЕКТР” - “ Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” НПАОП 0.00-1.81-18 
(витяг з протоколу № 006-2 від25 01 2012);

зарядник вогнегасників Смоляков Ю.В. пройшов навчання в УК “СПЕКТР” - “ Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” НПАОП 0.00-1.81-18 
(витяг з протоколу № 006-2 від25 01 2012);

Електротехнічний персонал пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» в комісії підприємства (протокол №1 від 11.08.2020р 
занесено у «Журнал протоколів перевірки знань»), присвоєно відповідні кваліфікаційні 
групи.________________________________________________________________
_____ На. підприємстві ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» наказом №50 ОП від
12.08.2020р. р затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. 
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і 
змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці».
- На підприємстві ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» ведеться внутрішня 
документація по дотриманню вимог охорони праці:
- Інструкція №1 з ОП для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій

Інструкція №2 з ОП для слюсаря-ремонтника
Інструкція № 3 ОП для електромонтера по ремонту и обслуговуванню обладнання
Інструкція №4 з ОП для електрогазозварника
Інструкція №6 для газорізальника
Інструкція №11 з ОП при роботі з ручним інструментом і пристроями
Інструкція №14 з ОП при виконанні робіт в замкнутому просторі



- Інструкція №15 з ОП при експлуатації та зберіганню балонів
- Інструкція №16 з ОП при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт
- Інструкція №17 з ОП при виконанні робіт на висоті
- Інструкція №18 з ОП по наданню першої невідкладної допомоги постраждалим
- Інструкція №19 з ОП при виконанні газонебезпечних робіт
- Інструкція №20 з ОП при виконанні земляних робіт
- Інструкція №21 з ОП при виконанні верхолазних робіт
- Інструкція №22 з ОП при виконанні робіт по з аповненню, зливу і ремонт балонів, 
контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та 
інертним газом, їх зберігання.
- Інструкція №23 з ОП при виконанні робіт по технічному огляді, випробуванні, експертного 
обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі 
та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Стенд для іспиту балонів СІБ - 
300, зав. номер 0035, країна виробник Україна, 2016 рік

експлуатаційної документації,

Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «Дніпропромсінтез» та за необхідності 
ним і ремонтуються (договір поставки №761 та договір підряд, укладені 21.08.2020 р.__________

______ Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці в саме: 
костюми бавовняні та брезентові с вогнезахисним просоченням, черевики шкіряні, рукавиці 
брезентові, каска захисна з підшоломником, маска зварника, окуляри захисні, маска зварника, 
респіратори підзахисні, куртки утеплені, штани утеплені, звукоізолюючі напівшоломники,
навушники, протишумні вкладиші, респіратори «Лепесток»._________________________________
_______Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань
(за необхідністю)____ відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробника.__________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
______ Працівники ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИИ АУДИТ» забезпечені нормативно-
правовими актами з охорони праці та навчально-методичною базою:__________________________
- Закон України «З охорони праці»____________________________________________________
- Положення про розслідування нещасних випадків__________________________________
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою____________________________________________
- Типове положення про службу охорони праці________________________________________
- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці_____________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці_____
-Кодекс Законів про працю__________________________________________________________
- Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників_____
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки»
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010р №725 і від 26 
жовтня 2011р №1107 (затверджені постановою КМУ від 07 лютого 2018р №48)
- закон України «Про об’екти підвищеної небезпеки»
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
- НПАОП0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів , що 
діють на підприємстві
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- НГТАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників__________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом.
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»______________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»_______________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.43-85 «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, 
кисню і газополуменевій обробці металів»
НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, 
нафтохімічних і нафтопереробних виробництв»
ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»

На підприємстві в наявності Закон України «про 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»; НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві. Основні положення ЩБН А.3.2-2-2009 ССБП)
Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально - методичного забезпечення)
Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИЙ АУДИТ» мається в наявності 
наступне обладнання:

стенд для іспиту балонів СІБ-300. зав, номер 0035. країна виробник Україна, 2016 рік
слюсарний інструмент
інструмент, який не дає іскроутворювання
засоби пожежогасіння ___________________________________________________
засоби та медикаменти першої долікарняної допомоги та інше__________________

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 нормаш£бо»вбавові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці/ ^  20>^ф. № ______ .

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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