
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони прані

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ТЕХТРАНС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49107, м. Дніпро, вулиця Шинна,2, к.1_____________________________________________
м іс цез находже н ня,

__________ Код ЄДРПОУ 39521048;_______________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Каджаєв Рамаз Гівієвич - директор 0674695959
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: techtranseko@gmail.com____________________________________________________________
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;
на теріторії замовника_________________________________________________________________

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

_ Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці : відсутня
(дата проведення аудиту)

я, Каджаєв______ Рамаз______ Гівієвич________________________________________________
(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, 
устаткування підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.___________________________
(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,

Кількість робочих місць - 10, в том числі тих, на яких існує виникнення травм - 4 робочих
місця_

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Особи відіювідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки:

mailto:techtranseko@gmail.com


Директор Каджаєв Рамаз Гівієвич призначений відповідальною особою за бепечне ведення
робіт на висоті наказом № З/от від 08.07.20р.; навчання Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти гіідвищенної 
небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у ТОВ «Учбовий центр 
«Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
згідно витягу з протоколу від 07.07.2020 р. № 20-67; навчання «Правил охорони праці під час 
роботи на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «Престиж» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно витягу з 
протоколу від 06.07.2020 р. № 20-65; навчання з питань «Пожежна безпека» у ТОВ «Учбовий 
центр «Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно витягу з протоколу від 08.07.2020 р. № 20-68;
Прибиральники Солдатенкова О.Ф.. Лукич В.В., Гайдук В.І.. Шилінков Г.Г.. навчання «Правил 
охорони гіраці під час роботи на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 у ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно протоколу від 06.07.2020 р. № 20—65/3;

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

Наказом № 9/от від 08 липня 2020 року призначена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці :

■ директор Гороховська І.Л.
ІІаказом № 7/от від 08 липня 2020 року затверджені:

-Положення про службу охорони праці;
-Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
-1 Іерелік інструкцій з охорони праці;
1 І.іаіг графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

-Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті;
-Посадові інструкції для директора, прибиральника.

Працівники підприємства проходят навчання у відповідності затверджених «Положення про 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці» та план-графіка проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці. Медичний огляд проходять згідно з укладеним 
До і о вором з К 3 «Дн і гі ро петровськ ий Н аркологіч ний диспансер» № 28/20 від 02.07.2020 року.

В наявності експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з експлуатації. 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

У відповідності з «Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом. 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» НПАОП 0.00-4.01-08 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивівдуального захисту (пояс запобіжний, пояс лямковий з канатом, Костюм(на І2міс.). 
черевики (на 12міс.). рукавиці (на Іміс.), каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс.). 
окуляри захисні відкриті (до зносу), респіратор пилозахисний(до зносу), у зимку додатково: 
куртка утепленаСна 36міс.).чоботи(на36міс.). підшоломник утеплений (на 24міс.). пояс 
запобіжний (черговий), які були придбані у червні 2020 року.

засобів індивідуального захисту,
І Іа підприємстві в наявності законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці:
1 .Закон У країн и «П ро охорону праці» від 14.10.92 р. №2695-ХІІ. Закон Україним «Про внесення 
змін до закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року.
2. Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене Держкомітетом України по нагляду за охороною праці 26.01.05р. №15 
(НПАОП 00.0-4.12-05).
3.Закон України про об'єкти підвищеної небезпеки.



4.Конституція України. Закон України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України. 
нормативно-ііравові акти органу виконавчої влади.
5 • Кодекс законів про працю України. Цивільний і Господарський к о д е к с и  України. Кодекс
цивільного захисту.
6. Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 
р.№ 1105-ХІУ.
7. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98). 
затведжені Комітетом по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики 
У країни від 09.01.1998 р. № 4.
8. 1 Іорядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на 
в и роб ни цтві. затверджений Постановою КМ України від 30.11.2011р. №1232.
9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджені наказом Держкомітету 
України з нагляду за охороною праці від 29.01,1998р. №9 (НПАОП 0.00-4.15-98).
10. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом 
Дсржтірпромнаглядом України від 27.03.2007р. № 110 (НПАОП 0.00-1.15-07).

11а підприємстві існує куточок з охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою, стендами з 
охорони праці, навчальними посібниками.

_ Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.
На підприємстві у липні 2020 року були придбані нижче вказані обладнання та інструмент:
- для робіт с запобіжний:

теріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

Каджаєв Р.Г.
(ініціали та прізвище)

22 липня 20

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі ДержпраціС^з 20г̂ с̂ ). № &Р- /у  ^  -—

/ІОочПГ ^  ^
1 Іримітки: 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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