
Центр надання адміністративних поі 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ ^ 3 6 -  734' г?і- с?6 Ш
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця
________ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АФІНА-ГРУП»______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49040, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 37. СДРПОУ 33324489. директор Нальотова Олена 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
М иколаївна, тел. (0562) 38-98-00, факс: 067-563-16-46. e -m a il: a f in a @ a fin a -g ro u p .c o m .u a ______

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;

Місце експлуатації устатковання підвищеної небезпеки: 49040. м. Дніпро. Запорізьке шосе, буд. З' 
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 ш код и ________не укладався_______________________

(найменування страхової компанії,

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
________________________не проводився__________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Нальотова Олена Миколаївна________________________________________________________________
(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:
Експлуатація технологічних транспортних засобів:____________________________________________

(найменування виду робіт

- Ш табелер електричний Still FM-X10. ідентифікаційний № 511801С00801, 2012 р.в., Німеччина,
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

державний номерний знак Т08834АЕ. свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

засобу серія АЕ номер 006727. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

області 17.12.2018 р.__________________________________________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

- Ш табелер електричний Still FM-X10, ідентифікаційний № 511801А00632. 2010 р.в., Німеччина,
відповідного дозволу,

державний номерний знак Т08835АЕ, свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного 
засобу серія АЕ номер 006728. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровські: 
області 17.12.2018 р.________________________________________________________________________ _ _

mailto:afina@afina-group.com.ua


г

Кількість робочих місць -  22, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

травм - 8 робочих місця.______________________________________________________________________
Приміщення складу за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 37, яке взято в оренду у 

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ТОВ «АГОРА-РЕНТ» (договір оренди № А 80 від 01.08.2016 рЛ.__________________

Інші відомості
Директор Нальотова О.М. та провідний інженер з охорони праці підприємства Батир Влада 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
Костянтинівна пройшли навчання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-правових актів з 
охорони праці у Навчально-професійному центрі «Професійна безпека» та перевірку знань 
комісією Київської міської державної адміністрації (витяг з протоколу № 81-118-17 від 16.03.2017 
року).

Наказом директора підприємства від 26.12.2017 р. № 95 призначено відповідальну особу за 
технічний стан та безпечне проведення робіт навантажувачами -  начальника складського відділу 
Проскурина Сергія Сергійовича, а у разі його відсутності -  начальника складського відділу Лелю 
Сергія Вікторовича, а також обслуговуючий персонал -  водіїв навантажувачів. Начальник 
складського відділу Проскурін С.С. та провідний інженер з охорони праці Батир В.К. пройшли 
навчання НПАОП 0.00-1.22-08 Правил будови та безпечної експлуатації навантажувачів у ТОВ 
«УК СПЕКТР» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (виписка з протоколу № 094 від 19.05.2017 p.), начальник складського відділу Леля С.В. 
пройшов навчання НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 251 від 06.12.2017 p.). 
Обслуговуючий персонал має кваліфікацію -  водії навантажувача 3 розряду (виписка з протоколу 
засідання державної кваліфікаційної комісії ТОВ «УК СПЕКРТ» № 141 від 04.08.2017 р.) та 
пройшов на підприємстві щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці 
постійно-діючою комісією ТОВ «АФІНА-ГРУП» (протокол ТОВ «АФІНА-ГРУП» № 72 від 
18.06.2018 р е 

директор Нальотова О.М. та провідний інженер з охорони праці Батир В. К. пройшли 
навчання НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в ТОВ 
«УК СПЕКТР» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (виписка з протоколу № 063 від 05.04.2017 р.) і мають IV групу з електробезпеки до 1000 
В. Наказом директора підприємства від 03.09.2018 р. №  147 обов’язки відповідальної особи за стан 
електрогосподарства на об’єкті покладено на директора департаменту логістики Бєляєва 
Валентина Ю рійовича, який пройшов навчання НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил пожежної безпеки в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу №  178 від
30.08.2017 р Л і має IV групу з електробезпеки до 1000 В. Директор департаменту логістики Бєляєв 
В.Ю. пройшов навчання з загального курсу «Охорона праці» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з 
протоколу №  125 від 20.06.201 p.).

Наказом директора підприємства від 10.03.2017 р. № 17 на підприємстві створена служба
наявністю служби охорони праці, 

охорони праці, функції якої покладено на провідного інженера з охорони праці Батир В.К..
Наказом директора від 03.04.2017 р. № 30 затверджені та введені в дію інструкції з питань

інструкцій про проведення навчання та 
охорони праці для працівників підприємства за професіями та видами виконуваних робіт, у тому 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
числі інструкція № 9 Для водія навантажувача, інструкція № 15 При виконанні вантажно- 
розвантажувальних робіт, інструкція № 16 При виконанні робіт із використанням навантажувачів. 
Працівники підприємства своєчасно проходять інструктажі з питань охорони праці, проведенш



яких оформлюється у відповідних нормативних журналах вступного інструктажу та інструктажів 
на робочому місці.

В наявності необхідна експлуатаційна документація, у тому числі і на технологічні 
транспортні засоби, які експлуатуються на підприємстві. На підприємстві розроблений та 
затверджений порядок проведення періодичного технічного обслуговування, налагодження та 
ремонту навантажувальної техніки (наказ директора підприємства 26.12.2017 р. №  95). Технічне 
обслуговування та ремонт навантажувальної техніки підприємства виконує Товариство з 
обмеженою відповідальністю «СТО БАЛКАНКАР», згідно договору № СР-923 від 13.12.2017 р. 
(Дозвіл теруправління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області від 07.05.2014 р. № 
0558.14.12 на виконання робіт підвищеної небезпеки: монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, 
технічне обслуговування технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації у 
територіальних органах Держгірпромнагляду).

Працівники ТОВ «АФІНА-ГРУП» забезпечуються засобами індивідуального захисту у 
відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» та наказу 
директора підприємства від 01.06.2017 р. № 60/1.

Перед прийняттям на роботу та періодично робітники підприємства проходять медичний 
огляд згідно Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого 
наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246.

Підприємство забезпечено необхідною нормативно-технічною та організаційною докумен-
нормативно-правової

тацією згідно з Переліком нормативно-правових актів з питань охорони праці, які 
використовуються у діяльності ТОВ «АФІНА-ГРУП», затвердженого наказом директора від
12.06.2017 р. № 64. у тому числі:

1. Закон України «Про охорону праці».
2. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності».

3. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.
4. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
5. НПАОП 0.00-4.01-05 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
6. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці.
7. НПАОП 0.00-.415-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
8. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
9. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 

працівників.
10. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
11. НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ 

виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі.
12. НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
13. НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажни? 

та інших технологічних транспортних засобів.
14. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійни? 

захворювань і аварій на виробництві.
15. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
16. Кодекс законів про працю України.

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань, та проведення інструктажів з питань 
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

охорони праці здійснюються на підприємстві у відповідності до Положення про порядої 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці у ТОВ «АФІНА-ГРУП» 
введеного в дію наказом директора від 01.06.2017 р. № 60. На виконання вимог Положення н  
підприємстві розроблені та введені в дію наказом директора від 16.03.2017 р. № 24 програмі 
інструктажів з питань охорони праці та стажування, тематичні плани та програми навчання дл. 
посадових осіб підприємства та працівників, які працюють на роботах підвищеної небезпеки т



роботах, де є потреба у професійному доборі працівників, переліки питань та білети для перевірки
знань працівників з питань охорони праці, у відповідності до затверджених директором план- 
графіків проводиться спеціальне навчання працівників. Для перевірки знань працівників з питань 
охорони праці на підприємстві створена та поновлена наказом директора від 29.12.2017 р. № 100 
постійно-діюча комісія у складі: голова комісії - директор Нальотова О.М., члени комісії -  
провідний інженер з охорони праці Батир В.К. та директор департаменту управління персоналом 
Соболева Олена Анатоліївна, які в установленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з 
загального курсу «Охорона праці». Директор департаменту управління персоналом Соболева O.A. 
пройшла навчання з загального курсу «Охорона праці» у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 
058 від 28.03.2017 р.).

На підприємстві діє Система управління охороною праці у відповідності до Положення про 
систему управління охороною праці ТОВ «АФІНА-ГРУП», введеного в дію наказом директора від
10.03.2017 р. № 19. Для управління охороною праці наказами призначені керівники та спеціалісти 
підприємства, обов’язки, права та відповідальність яких визначено посадовими інструкціями та 
наказом директора від 26.06.2017 р. № 69 «Про розподіл обов’язків і організацію роботи з питань 
охорони праці».
Відповідно до вимог НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів» та Порядку відомчої реєстрації 
та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», затверджених 
постановою КМУ від 06.01.2010 р. № 8. заявлені технологічні транспортні засоби пройшли 
державний технічний огляд, експертне обстеження та зареєстровані у Головному управлінні 
Держпраці у Дніпропетровській області (свідоцтво про реєстрацію АЕ 006727 від 17.12.2018 р. та 
АЕ 006728 від 17.12^2018 p.). Результат державного технічного огляду від 07.11.2018 р. та 
Висновок експертизі № 12.1-09-ТВ-0215.18 щодо відповідності технологічних транспортних 
за/обів нормативно/правовим актам з охорони праці України, виданий ДП «Придніпровський 

.11.201$ р. - задовільний.

О.М.Нальотова 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці г& К яїеР  20ИИ>. N  _________.

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональни: 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядк; 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації« 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичним: 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття т 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітк 
в паспорті.


