
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА
ОЙЛ»_____________________________________________________________________________ .
. (для юридичної особи: найменування юридичної особи,
вул.. Глинки, буд. 7, офіс 1133, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49027

місцезнаходження,
код за ЄДРПОУ 39125160, директор Андрієнко Андрій Володимирович_______________

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
(06153) 60-500, 066-717-98-90 galitskaya.n@berdyansk.biz_____________________________ .

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;
вул. Ярослава Мудрого, 2, м. Бердянськ, Запорізької області, 71114_____________________.

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 не укладався______
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24.04.2020 р.

(дата проведення аудиту)
Я, Андрієнко Андрій Володимирович_________________________________________________ ,

(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:

- зберігання балонів їз стисненим, зрідженим та інертним газом (кисень, пропан-бутан,
аргон);_____________________________________________________________________________

(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,

Робочих місць - 24, у тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 1 . 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:galitskaya.n@berdyansk.biz


Ремонтно - механічна дільниця, кількість будівель, споруд -  1 од.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор ТОВ «УЛЬТРА ОЙЛ» Андрієнко А.В. пройшов навчання та перевірку знань з 
курсу «Охорона праці» ( Посв. № 169 від 02.03.2020 р Учбовий центр ФОП Судакова 
Н.В.); Навчання «З правил пожежної безпеки» (КП «ЗОЦОТ» ЗОС від 18.01.2019 р). 
Інженер з ОП Шульга С. В. пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці» 
( Посв. № 1620 від 10.09.2020р.Учбовий центр ФОП Судакова Н.В.), «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (Посв.. № 42 від 25.06.2018
г. ФОП Судакова Н.В.)_____________________________________________________________
Майстер РМД Крижановський О. О. пройшов навчання та перевірку знань з курсу 
«Охорона праці» ( Посв. № 170 від 27.07..2020 р. Учбовий центр ФОП Судакова Н.В.); 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (Посв.
№ 1431 від 27.07.2020 р. ФОП Судакова Н.В).________________________________________.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки

Відповідальною особою за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки є директор -  Андрієнко А.В. Наказом № 19 від 02.06.2020 р. 
призначена відповідальна особа, яка виконує функції служби охорони праці на 
підприємстві та пройшла відповідну підготовку - інженер з охорони праці Шульга С.В. 
Наказом № 10 від 13.04.2020 р. призначено відповідальним за організацію та безпечне 
виконання робіт по дільниці РМД - майстра РМД Крижановського О.О., який пройшов
відповідне навчання та перевірку знань____________________________________________ .

наявністю служби охорони праці,

Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" та відповідно до вимог 
НПАОП0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві" розроблені та затверджені нормативні 
акти про охорону праці, а саме: Положення про Службу охорони праці (СОТ) на ТОВ 
«УЛЬТРА ОЙЛ», Положення про систему управління охороною праці (СУОП) на ТОВ 
«УЛЬТРА ОЙЛ», Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці на ТОВ «УЛЬТРА ОЙЛ», Положення про проходження медичних оглядів 
працівниками ТОВ «УЛЬТРА ОЙЛ», Положення щодо безпечної і надійної експлуатацією 
виробничих будівель і споруд на ТОВ «УЛЬТРА ОЙЛ», Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці на ТОВ «УЛЬТРА ОЙЛ», Положення про розробку і 
затвердження посадових інструкцій на підприємстві ТОВ «УЛЬТРА ОЙЛ», Положення 
про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці на 
ТОВ «УЛЬТРА ОЙЛ», Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «УЛЬТРА 
ОЙЛ» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту»;

На підприємстві під час виконання робіт дотримуються вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки. Працівники, які виконують роботи, 
проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони праці. Після 
прийняття на роботу, та періодично з працівниками підприємства проводяться інструктажі 
з питань охорони праці з записом в «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань о 
хорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки» та "Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці".



Перевірка знань робітників з питань охорони праці у відповідності до НПАОП 0.00-4.12
05 здійснюється щорічно постійно-діючою комісією підприємства з перевірки знань з 
питань охорони праці, яка призначена наказом № 27 від 01.07. 2020 р. Всі члени комісії 
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в учбових центрах охорони 
праці. Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується
інструкціями з охорони праці за професіями та видами робіт._____________________ .
Розроблені, затверджені та введені в дію (у відповідності до вимог "Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 
29 січня 1998 № 9), інструкції з охорони праці наказом по підприємству № 11 від 01 08 
2018 р. у тому числі: Інструкція з охорони праці №17 «Щодо безпечної експлуатації, 
зберігання і транспортування балонів, наповнених стиснутим і зрідженими, інертними 
газами», Інструкція з організації № 42 «Вогневих робіт на вибухонебезпечних, 
вибухопожежонебезпечних та інших об'єктах». Відповідно до вимог Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246. На підприємстві організовано
проведення медичних оглядів____________________________________________________ .
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі те, 
що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорта та інструкції )

експлуатаційної документації

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища.. 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020р». Працівники забезпечені 
спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 
0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»____________.
. засобів індивідуального захисту,

На підприємстві є в наявності нормативно-правова документація з охорони праці: 
Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про 
розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-2.01-05 
«Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання 
та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві»; Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Пост. КМУ 
№ 422 від 01.09.1992р. Підприємство має доступ до бази Інформаційно - довідкової
системи «ЛігаЗакон».____________Кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером,
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, 
медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для 
проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового



навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, інструктажу та 
консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань 
з питань охорони праці. В-наявності необхідна нормативно-правова. Матеріально-технічна 
база відповідає вимосам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ^  2 0 ^  р. № _______ .

Примітки: 1. Ф ізична 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 держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


