
ВІДПОВІДНОСТІ м атеріально-техн ічної бази BHivioraivf законодавства з питань
охорони праці і- - - - - -

Відомості про роботодавця:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КАРГОСЕТ»_________________________________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

49101, м.Дніпро, вул. Миколи Руденко (Войцеховича), буд. 60 Б_______________
місцезнаходження,

_________ Код ЄДРПОУ 40412108:___________________________________________
к од  зг ід н о  з  Є Д Р П О У ,

Турнак Юрій Володимирович -  директор_________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника.

______ (056)785 98 88 , e-mail info@carooset.com.Lia_____________________________
номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи  —  підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

49107. м. Дніпро. вул.ШиннаЛО_____________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався__________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з  охорони праці не п р ов од и в ся __________________

(дата проведення аудиту)

Я , Турнак Юрій Володимирович.______________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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 підвишеної небезпеки:
- виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів.захватів).

(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 таУабо експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць -  5. в том числі тих,на яких існує виникнення травм -  2___________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Офісне та побутове примішення. виробнича дільниця___________________________________
і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:Особи відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки:

директор Турнак Ю.В. пройшов навчання Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти підвищенної небезпеки», та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 
28.03.2019р. №23-19: навчання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» НПАОП 0.Q0-I.7I-I3 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 22.03.2019р.
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.8.03.2019р. №23-19: навчання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області згідно протоколу від 22.03.2019р. 
№19-19: навчання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1- 
1.21-98 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпрапі 
у Дніпропетровській області згідно протоколу від 17.04.19р. №36-19: навчання НПАОП 0.00-1.80-18 
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 22.03.2019р. №18-19.

- функції служби охорони праці в порядку сумісництва призначений виконувати комерційний 
директор Фазулін А.М.: наказ № оп1/19 від 18.04.2019р.: навчання Законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищенної 
небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно протоколу від 28.03.2019р. №23-19: навчання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 
22.03.2019р. №19-19: навчання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 17.04.19р. №36-19: 
навчання НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
протоколу від 22.03.2019р. №18-19.

- відповідальним за контроль якості, безпечне виконання робіт, утримання в справному стані та 
безпечну експлуатацію обладнання при виготовленні стропів, траверсів, захватів призначений 
майстер Кобиляттький О.В.: наказ № опЗ/19 від 18.04.2019р.: навчання Законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти підвищенної 
небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно протоколу від 28.03.2019р. №23-19: навчання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 
22.03.2019р. №19-19: навчання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 17.04.19р. №36-19: 
навчання НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
протоколу від 22.03.2019р. №18-19.

(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб , які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
праці та пром ислової безпеки; наявністю служ би охорони праці.

Наказом № 3/оп від 18.04.2019р. призначена комісія з перевірки знань з питань охорони праці : г о л о в е  

комісії: Турнак Ю.В. -  директор; члени комісії: Фазулін А.М. -  комерційний директор; 
Кобиляцький О.В. -  майстер. Працівники підприємства проходять навчання з питань охорони праці \ 
відповідності затвердженого на підприємстві «Положення про навчання з питань охорони праці», яке 
завершилося перевіркою знань з питань охорони праці комісією підприємства (протокол № 1 віг 
19.04.2019р.).



Заказом № 2/от від 18.04.2019р. затверджені:
- Перелік робіт підвищеної небезпеки:
-Положення про службу ОХОРОНИ прані:
-Положення про навчання з питань охорони прані:
- Інструкція з ОХОРОНИ праці для слюсаря.

В наявності експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з експлуатації, технічні 
умови на виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, 
траверсів.захватів)

інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом. спецвзуттям та засобами 
індивівдуального захисту ( костюм(на 12міс.). черевики (на 12міс.). рукавиці Гна Іміс.). каска 
захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс.). окуляри захисні відкриті (до зносу), у зимку 
додатково: куртка утеплена(на 36міс.).чоботи наЗбміс.). підшоломник утеплений (на 24міс.). 
які були придбані у квітні 2019 року.

засобів індивідуального захисту.
На підприємстві в наявності законодавчі та нормативно-правові акти з охорони прані:
1 .Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92р. №2695-ХП. 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. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98). 
затведжені Комітетом по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики 
України від 09.01.1998 р. № 4.
4. Порядок розслідування та ведення обліку нешасних випадків, профзахворювань і аварій на 
виробництві, затверджений Постановою КМ України від 30.11.2011р. №1232.
5. 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).
6. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями:

7. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і вілповіяного обладнання:

8. ДСТУ EN 818-4-2001 Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки;

9. ДСТУ 4320-5:2004 Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки.

На підприємстві існує куточок з охорони праці, оснащений необхі якою оргтехнікою, стендами з 
охорони праці. Всі працівники ТОВ «КАРГОСЕТ» (директор, комерційний директор, майстер, 
слюсар) пройшли попередній медичний оґлад в травні 2019 р. в КЗ «Дніпропетровське кліничне 
об’єднання швидкої медичної допомоги» ДМР «Консультативно-діагностичний центр». 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки^ ^-і ' І/

нормативно-пр^вдвоїта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

Ю.В.Турнак
(ініц іали та прізвищ е)

2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 /^р . № ^  / . ? ________ .


