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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМ ІНАЛ СКВ»,
49021, м. Дніпро, вул. Виш нева. 51_______________________________________________ ________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження;

ЄЛРПОУ 37070981______________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор: Діденко Іван Іванович,
(056)734-40-03, моб.(067,073)567-22-12

e-mail: mail@terminalskv.dp.ua

прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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;

м Дніпро, вул Ударників, буд 27 (склад)___________________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або застосування машин,_механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно
відшкодування
наслідків
можливої
шкоди:______ відсутній___________________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прац і__________________________________
не п роводи вся_________________________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)
Я, Діденко Іван Іванович,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідальність 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:
- зберігання балонів із інертним газом( двоокис вуглецю, азот), ( п. 18 до Додатку 6 Постанови
№48);
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або робіт машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження які та/або експлуатуються (застосовуються) без
отримання відповідного дозволу,

Усього робочих місць 21, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 4
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

У ТОВ «Термінал СКВ»: 2 будівлі та споруди (адміністративне приміщення і склад ), 2 структурні
підрозділи (апарат управління, виробнича дільниця), виробничі об’єкти ( цехи) - відсутні
будівель, споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів).

Відповідно до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки, та на експлуатацію
(застосування ) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою
КМУ від 26.10.2011р. № 1107, ТОВ «ТЕРМІНАЛ СКВ» отримало дозвіл №1070.18.12, виданий головним
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області на:
• технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки
посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів,
що є ємностями для газового моторного палива;
• заповнення, злив і ремонт балонів із стисненим та інертним газом( двоокис вуглецю, азот).
Д озвіл № 1070.18.12діє з 12грудня 2018р. до 12 грудня 2023р.

Інші відомості:
Директ ор підприємства ТОВ "ТЕРМІНАЛ СКВ" Дідепко Іван Іванович пройшов навчання та
перевірку знань:
- загального курсу охорони праці( протокол перевірки знань з питань охорони праці ДП
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» № 87-18 від 29.11.2018р.,)
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» (протокол перевірки знань
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 87-17 від 13.12.2017р., 4гр. до 1000В)
- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87
(протокол перевірки знань Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 77-17 від
12.12.2017р.)
- правил безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол перевірки знань ТОВ
«УК «СПЕКТР» № 046 від 14.03.2017р.)
Головний інженер підприємства ТОВ "ТЕРМІНАЛ СКВ" Смага Сергій Станіславович пройшов
навчання та перевірку знань:
- загального курсу охорони праці ( протокол перевірки знань з питань охорони праці Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 83-17 від 20.12.2017р.)
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» (протокол перевірки знань
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 87-17 від 13.12.2017р., 4гр. до 1000В)
- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87
(протокол перевірки знань Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 77-17 від
12.12.2017р.)
- правил безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол перевірки знань ТОВ
«УК «СПЕКТР» № 046 від 14.03.2017р.)
Начальник виробничої дільниці Головкін Віталій В 'ячеславович пройшов навчання та перевірку
знань:
- загального курсу охорони праці ( протокол перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «УКК
«ПРОФІЛАЙН» №225 від 03.07.2017р.,)
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» (протокол перевірки знань
ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» № 1411 від 29.12.2017р„ 4гр. до 1000В)
від 23.06.2017р.)
- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87(
протокол перевірки знань ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» № 154 від 09.03.2016р.)
Інженер з охорони праці підприємства ТОВ "ТЕРМІНАЛ СКВ " Глоба Ольга Володимирівна
пройшла навчання та перевірку знань:
- загального курсу охорони праці (протокол перевірки знань з питань охорони праці Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 83-17 від 20.12.2017р.).)
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки» (протокол перевірки знань
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №87-17 від 13.12.2017р., 4гр. до 1000В)
- правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87
(протокол перевірки знань Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 77-17 від
12.12.2017р.)
- правил безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15( протокол перевірки знань ТОВ
«УК «ДНІПРОБУД» № 422 від 24.05.2016р.)
Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки назначені наказом керівника № 005 від 05.02.2018 р.: головний інженер Смага Сергій
Станіславович, начальник виробничої дільниці Головкін Віталій В'ячеславович.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки)

Наказом керівника № 006 від 05.02.2018р. в ТОВ «Термінал СКВ»: назначені відповідальні за
електробезпеку в структурних підрозділах підприємства, створено постійно - діючу комісію з перевірки
знань працівників з питань електробезпеки.

Наказом керівника № 014 від 06.07.2018р. в ТОВ «Термінал СКВ» назначені відповідальні за
виконання робіт на висоті в структурних підрозділах підприємства, створено постійно - діючу комісію з
перевірки знань працівників з питань виконання робіт на висоті.
Наказом керівника № 004 від 02.02.2018р. в ТОВ «Термінал СКВ» створено постійно - діючу комісію
з перевірки знань працівників з питань охорони праці.
На підприємстві ТОВ «Термінал СКВ» розроблені, затверджені та введені в дію «Положення про
систему управління охороною праці», «Положення про службу охорони праці», «Положення про
виконання робіт підвищеної небезпеки по нарядах - допусках», посадові інструкції.
Наявність служби охорони праці:
Служба з охорони праці, призначена наказом керівника № 002 від 02.02.2018р. в особі інженера з
охорони праці Глоби Ольги Володимирівни.
Наявність інструкцій:
Інструкції з охорони праці в кількості 53 одиниць розроблені та затверджені наказом керівника
підприємства № 001 від 09.01.2018р., по професіям та видам робіт (інструкції № 50, 51, 52 - роботи на
висоті);
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
Всі працівники ТОВ «Термінал СКВ» при прийомі на роботу проходять навчання та перевірку знань
з питань охорони праці, стажування на робочому місці згідно до «Положення про порядок проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві», затвердженого наказом директора
підприємства № 0 0 6 від 01.09.2017р.
Всі робітники при прийомі на роботу та періодично 1 раз на рік проходять медичний огляд.
Працівникам підприємства проводиться вступний інструктаж, первинний інструктаж до початку роботи
безпосередньо на робочому місці, повторний інструктаж Іраз на 3 місяці на роботах з підвищеною
небезпекою.
На підприємстві ведуться: « Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»,
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», «Журнал протоколів
перевірки знань»
Наявність засобів індивідуального захисту:
Робітники забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно до Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам ,
зайнятим у будівельному виробництві, затверджених Наказом Держнаглядохоронпраці України
№ 126 від 17.05.2004р. ( НПАОП 6.1.00-3.02-04).
Наявність нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного
забезпечення) експлуатаційної документації:
Робітники забезпечені експлуатаційною документацією.
Робітники забезпечені нормативно - правовими актами з охорони праці та навчально- методичним
забезпеченням.
На підприємстві ТОВ «Термінал СКВ» є в наявності нормативно - правові акти:
Закон України « Про охорону праці»;
НПАОП 0.00-4.12-05 « Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
НПАОП 0.00-1.15-07 « Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті»;
НПАОП 40.1-1.21-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
ПРАВИЛА технічної експлуатації електроустановок споживачів у редакції наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості 13.02.2012 № 91;
НПАОП 40.1-1.07-01 « Правила експлуатації електрозахисних засобів»
НПАОП 0.00-1.71-13 «П равила безпечної роботи з інструментами та пристроями»
НПАОП 0.00-1.81-18 « Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском»;
ДБН А.3.2-2-2009 «Промислова безпека в будівництві»;
НПАОП 6.1.00-3.02-04 «Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального

взуття, та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (зі
змінами)
Матеріально-технічна база відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці та
промислової безпеки.

Директор ТОВ «Термінал СКВ»

1.1. Діденко
(ініціали та прізвище)

ЩвТЕРМІНАЛ
к / т

,

у Л , І.к. 3 7 0 7 0 У У 1 /

•............

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі
Держгірпромнагляду
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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.".

