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ДЕКЛАРАЦІЯ
h—
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ________________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕС-КАРГО ДНІПРО». 42050530. Україна.____________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49000. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вулиця Курчатова, будинок 7. Ладіоненко
м іс ц е з н а х о д ж е н н я , к о д з г ід н о з Є Д Р П О У , прізвище, ім’я та по батькові керівника.

Віталій Петрович - директор.
Телефон
: +380962611911. e-mail: megaenergobud@ukr.net__________________________________________________________________
контактний номер телеф ону номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти)
для ф із и ч н о ї о с о б и — п ід п р и єм ц я : п р ізв и щ е, ім ’я та по бат ь к ов і, с ер ія і н о м ер пасп ор та,
ким і кол и в и д а н и й , м іс ц е п р ож и в ан н я , р е є ст р а ц ій н и й н о м ер о б л ік о в о ї картки платника
п о д а т к ів , н о м ер т е л е ф о н у , т ел е ф а к с у , а д р е с а е л е к т р о н н о ї пош ти;

на території Дніпропетровської області. згідно договорів підряду_____________________
м іс ц е ви к он ан н я р о б іт п ід в и щ е н о ї н е б е зп е к и т а /а б о е к с п л у а т а ц ії (за с т о с у в а н н я )
м аш и н , м е х а н ізм ів , у стат к ов ан н я п ід в и щ е н о ї н е б е зп е к и )

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній._________________
(найменування страхової компанії.строк д ії страхового гюліс) , номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_______
(д а т а п р о в ед ен н я а у д и т у )

я , Ладіоненко Віталій Петрович____________________________________________________
(прізвище, 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: а саме
Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.___________________________________
Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах.).
Роботи верхолазні._________________________________________________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В.__________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, лата виготовлення,
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовчюті.ся) без отримання відповідною лозволх'.

Загальна кількість працюючих на підприємстві складає 6 осіб, з них виконують_________
роботи__________ підвищеної небезпеки: посадових осіб - З особи, робітників - З особи.
заявлені роботи підвищеної небезпеки виконують 6 осіб.
Договір оренди № 1 від
кількість робочих місць, у тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм..

01.12.2018 за адресою м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, буд. 32. площею 50 м2._________
укладеного між фізичною особою Коробейніковою Л.В. та ТОВ «ЕС-КАРГО ДНІПРО».
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць. С ір > к ]\р н и \ підрозділів)

Інші відомості -

Документація системи управління охороною праці:
^_____ Наказ №1 ОТ від 04.01.2019 р. про створення служби охорони праці та приз
начення особи, віпповілальної за охорону праці.______________________________________
::_____ Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.).____________
;_____ Положення ПРО комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.).
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з
питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.).________________________________
_____ Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОТ від
04.01.2019 р.)._______________________________________________________________________
;_____ Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від
04.01.2019 р .)._______________________________________________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від
04.01.2019 р .)._______________________________________________________________________
;_____ Наказ №2 ОТ від 04.01.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань
охорони праці._____________________________________________________________________
;_____ Перелік інструкції^ з ОХОРОНИ праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.).______________
^_____ Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві._________________
;_____ Журнал протоколів перевірки знань.___________________________________________
Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «ЕС- КАРГО____________
ДНІПРО»________ спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
(наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.). Положення про медичний огляд працівників певних
категорій (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.).___________________________________________
Наказ №5 ОТ від 04.01.2019 р. про проходження обов‘язкового медичного огляду
при прийомі на роботу та періодично._________________________________________________
Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі
на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними за-кладами за місцем
проживання.-____________ __________________________________________________________
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці», наказом №2 ОТ від 04.01.2019 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З______________
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕС- КАРГО ДНІПРО» створена комісія з
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:__________________________
______ голова комісії - директор Ладіоненко В.П.______________________________________
члени комісії:________________________________________________________________________
;_____ Майстер - Руденко Д.П.; ____________________________________________________
;_____ Майстер - Здановський Ю.А.__________________________________________________
Накази про призначення відповідальних:_____________________________________________
Наказом №4 ОТ від 04.01.2019 р. відповідальною особою за збереження в технічносправному стані інструменту призначено майстра Руденко Д.П.___________________
Наказом №6 ОТ від 04.01.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на
висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування
та зберігання поясів та пристосувань призначено майстра Руденко Д.П.____________
Наказом №7 ОТ від 04.01.2019 р. відповідальною особою за електрогосподарство______
підприємства призначено майстра Руденко Д.П.__________________________________
Наказом №10 ОТ від 04.01.2019 р. відповідальною особою за газонебезпечні роботи_____
призначено майстра Руденко Д.П._______________________________________________
Наказом № Н О Т від 04.01.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт в
колодязях, траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях. боксах.)майстра______
Руденко Д.П._____________
______ Майстер Руденко Д.П. закінчив професійно-технічне училише № 11 м. Рубіжне
Луганської обл. за спеціальністю електромонтажник силових мереж і електрообладнання

та здобув кваліфікацію електромонтажника силових мереж і електрообладнання З розряду
(Диплом від 28.06.1995 р. ГП № 014824);
______ Майстер Здановський Ю.А. закінчив Національну металургійну академію України
за спеціальністю «Обробка металів тиском» та здобув кваліфікацію спеціаліст металургії
(Диплом від 30.06.2003 р. ТА № 23171083).___________________________________________
______ Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання і перевірку знань___________
нормативних актів з охорони праці згідно з вимогами НПЛОП 0.00-4.12-05 «Типове_____
положення ПРО порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
______ Директор Ладіоненко В.П.. майстер Руденко Д.П., майстер Здановський Ю.А.
пройшли навчання із загального курсу "Охорона праці" в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ЕТЦ» та______перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці: від________ 18.02.2019 № 10/119)._______________________________________________________________
______ Директор Ладіоненко В.П.. майстер Руденко Д.П.. майстер Здановський Ю.А.
пройшли навчання із НПАОН 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті" в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії
Головного________ управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці: від 22.03.2019 № 20191 __________________________
______ Директор Ладіоненко В.П. (V група з електробезпеки, допущений до роботи
в_________ електроустановках напругою до і више 1000 В), майстер Руденко Д.П. (V група
з_________ електробезпеки, допушений до роботи в електроустановках напругою до і вище
1000 В), майстер Здановський Ю.А. (V група з електробезпеки, допущений до роботи
в__________ електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшли навчання із НПАОП
40.1-1.21.98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в
ДП____________________ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії
Головного управління_________ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці: від 27.02.2019 №
12-19)._____________ ^___________________
______ Директор Ладіоненко В.П.. майстер Руденко Д.П.. майстер Здановський Ю.А.
ПРОЙШЛИ навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та________
перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області згідно_______НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного
ведення_______________ газонебезпечних робіт». Протокол №2/72 від 15.02.2019 р.______
^_____ Електромонтер-лінійник Пуценко С.А. закінчив Професійно-технічне училище № З
м. Павлоград та здобув кваліфікацію електромонтера-лінійника (Диплом ПР № 18268605
від 25.06.2002 p.):___________________________________________________________________
^_____ Електромонтер лінійник Непомнящий І.М. закінчив Професійно-технічне училище
№ З м. Павлоград та здобув кваліфікацію електромонтера-лінійника (Диплом HP №
18268504 від 25.06.2002 р.)._________________________________________________________
Верхолаз Анохін О.І.. - ТОВ «УК Спектр» за професією - верхолаз 6
розряду.______
Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025._______________________
______ Верхолаз Анохін О.І.. електромонтер Пуценко С.А.. Непомнящий І.М. пройшли
навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно________ загального ку-рсу_____
з______ОХОРОНИ праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охо-рони
праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі вико-нуваних_____
робіт. Протокол №2 від 04.01.2019 р._________________________________________________
_____ Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ЕС - КАРГО ДНІПРО» мається в наявності
наступне обладнання:_______________________________________________________________
- CATERPILLAR M318D з ТОВ «УКРТОП ПОСТАВКА», договір надання послуг по
роботах машинами і механізмами № 035-37 від 17.01.2019Р.__________________________

Перфоратори, відбійні молотки.
;_____ Зварювальний трансформатор ТОР-350. зав. №628 2016 р. в.. Україна.____________
::_____ Пояс запобіжний 2ПБ, зав. №097254. 18.032019 р. в.. Україна.___________________
:_____ Пояс запобіжний 1 ПБ. зав. №058792. 31.01.2019 р. в.. Україна.__________________
:_____ Газоаналізатор MFA 9000. інв. №30. 2017 p.. Україна.___________________________
::_____ Комплект верхолаза (спусовий пристрій Rig PETZI. підіймаиіьний пристрій (кроль.
жумар. обвязка NAVANQ PETZI. 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм. довжиною 100
м).______________________________________________________________________
^_____ Страхувальні мотузки.________________________________________________________
І_____ Слюсарний інструмент._______________________________________________________
:______Протигаз ПШ-1_______________________________________________________________
_____ покажчик напруги (2 шт.). 2016 р.в.. Україна (протокол випробувань № 36. № 45):
:_____ амперметр Д1500. 2015 р.в.. Україна:___________________________________________
амперметр щитовий Э8021. 2016 р.в.. Україна:
амперметр щитовий Э8033, 2016 р.в.. Україна:
вольтметр Е365-2. 2013 р.в.. Україна:
вольтметр Е365.1-2. 2013 р.в.. Україна:
регулятор напруги PH 10. 2015 р.в.. Україна:
пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40):
викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39):
рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38):
калоші діелектричні (протокол випробувань № 37).
На підприємстві наказом №3 ОТ від 04.01.2019 р. затверджені та введені в дію посадові
інструкції директора, майстра._______________________________________________________
Наказом №3 ОТ від 04.01.2019 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою.
які виконуються на підприємстві._____________________________________________________
На підприємстві ТОВ «ЕС- КАРГО ДНІПРО», наказом №3 ОТ від 04.01.2019 р._________
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлума-чень. Інструкції
по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці»._______________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони
праці:_____________________________________________________________________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
Журнал протоколів перевірки знань.
:_____ Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.________
На підприємстві ТОВ «ЕС - КАРГО ДНІПРО», наказом №3 ОТ від 04.01.2019 р.
переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та
видами робіт:_____________________________________________________________________
Інструкція №1з ОП на території ТОВ «ЕС- КАРГО ДНІПРО».________________
Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.________________________
Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів._________
Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.
Інструкція №6з ОП для електрозварника.
ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ4.1. Закон України «Про охорону
праці»____________________________________________________________________________

/

4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
пі пвишеної небезпеки».______________ ______________________________________________ _
4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р.
№725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 07 лютого 2018 р. №48').
_____________________________________________________
4.4.Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».______________________________
4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою._____________________
4.6. ППАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів________ ______________ __________________________________________________
4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів._____________________
4.8. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та інщими засобами індивідуального захисту.______________
4.9. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці._______________
4.10. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
4.11. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства.
4.12. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці________
4.13. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних
актів, що діють на підприємстві.__________ _______________________________________
4.14. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників._________ _______________________________________________ _
Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт._________
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний нагладовими посібниками.
плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання
з-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного

б ./7.
(підпис)/

(ініціали та прізвище)
2 0 /^ р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі
Держпраці ( /с /

2 0 /^ р . №

__________.

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) мащин, 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.”.

