
Центр надання aд^!Інlc гpaтивннx послуг 
м, Дніпра

- Ґі 0 &  ^ ґ д

— »^ІЇІЖ Ж ' 20

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНТАЛ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52204. Дніпропетровська обл.. м. Жовті Води, вул. Петровського, буд.43А,
код згідно з ЄДРПОУ 25017898

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Директор Усов Олександр Михайлович

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
+38(050)3423088. e-mail: antal zv@ukr.net

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;
Роботи виконуються за адресою: 52210 Дніпропетровська область, м. Жовті

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Води, вул. Залізнична. 10
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

ТЯВ «Страхова компанія «ГАРДІАН», діє з 25.01.2019 р. до 24.01.2020 р.
(найменування страхової компанії,

№ ПВО-18-7656-ДН-0502 від 05.11.2018 р ______________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Усов Олександр Михайлович
(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 1.3 метра
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

mailto:zv@ukr.net


кількість робочих місць 8 . V тому числі тих, на яких ІСНУЄ підвищений ризик 
виникнення травм 4____________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих.
Офісне та виробниче приміщення у приватній власності.___________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
розташоване за адресою 52210 Дніпропетровська область, м. Жовті Воли.

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
вул. Залізнична, 10 (витяг №1295744 від 21.08.2003 про реєстряпію права 
власності на нерухоме майно, виданий Жовтоводським міжміським бюро технічної 
інвентаризації)

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор У СОВ Олександр Михайлович, менеджер Усов 
Олександр Олександрович, начальник нафтобази Седнєв Олександр Сергійович 
пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», перевірка знань комісією створеною 
на підставі наказу від 04.03.2019 № 58 Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 5\94 від 16.05.2019)
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 

висоті (протокол № 5\92 від 16.05.2019)____________________
Наказом від 20.05.2019 № 8-ОП. начальник нафтобази Седнєв Олександр 

Сергійович, призначений відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті, як 
особа яка пройшла навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» Законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 5\94 від 16.05.2019), НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол №5\92 
від 16.05.2019) », перевірка знань комісією створеною на підставі наказу від
04.03.2019 № 58 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказом від 17.05.2019 № 1-ОП на підприємстві створена служба охорони 

праці. Функції служби охорони праці покладені на менеджера У сова Олександра 
Олександровича, як особу яка пройшла навчання Законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (протокол № 5\94 від 16.05.2019), НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 5\92 від 
16.05.2019), перевірка знань комісією створеною на підставі наказу від
04.03.2019 № 58 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області. 

На підприємстві наказом від 17.05.2019 № 3-ОП створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці: Голова комісії директор Усов О.М., члени комісії - 
менеджер Усов 0 .0 ., начальник нафтобази Седнєв О.С.

Також на підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію:
наказом від 17.05.2019 № 2-ОП: «Положення про систему управління 

охороною праці». «Положення про службу охорони праці». «Положення про 
порядок навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці», 
«Положення про порядок видачі та затвердження нарядів на роботи підвищеної 
небезпеки»;



наказом від 20.05.2019 № 4-ОП інструкції з охорони праці (інструкттія я 
охорони праці № 1 для оператора АЗС. інструкція з охорони праці № 2 при 
виконанні робіт на висоті, інструкція з охорони праці № З для водія):

Керівником затверджено посадові інструкції.
Перелік журналів, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації вступного 

інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці, журнал реєстрації протоколів засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці, журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці, журнал реєстрація наряд-допусків. ______________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Працівники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в 

спеціалізованих навчальних закладах:
оператор АЗС Антошка Віталій Васильович, пройшов навчання в ДАТ «БК 
«Укрбуд» ДП «Дніпропетровський НКК «Моноліт» та присвоєно кваліфікяттію 
оператор заправних станцій посвідчення №017191. протокол № 599 від 19.09.2009: 
оператор АЗС Сендзюк Володимир Анатолійович, пройшов навчання в ДАТ «БК 
«Укрбуд» ДП «Дніпропетровський НКК «Моноліт» та присвоєно кваліфікат^іто 
оператор заправних станцій посвідчення №017194. протокол № 599 від 19.09.2009: 
оператор АЗС Кулік Валерій Свгенович. пройшов навчання в ДАТ «БК «Укрбуд» 
ДП «Дніпропетровський НКК «Моноліт» та присвоєно кваліфікацію оператор 
заправних станцій посвідчення №017193. протокол № 599 від 19.09.2009: 
оператор АЗС Перехрест Віталій Васильович пройшов навчання в ДАТ «БК 
«Укрбуд» ДП «Дніпропетровський НКК «Моноліт» та присвоєно кваліфікацію 
оператор заправних станцій посвідчення №017192. протокол № 599 від 19.09.2009.

Оператори АЗС Антошка В.В.. Сендзюк В.А..Кулік B.C..Перехрест В.В. 
навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань: законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки своєю комісією з перевірки знань з питань 
охорони праці (протокол № 1-2019 від 21.05.2019). в ТОВ «НКП «МОНОЛІТ» 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(протокол № 5\93 від 16.05.2019). перевірка знань комісією створеною на підставі 
наказу від 04.03.2019 № 58 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області та допущені до виконання робіт на висоті.

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у 
«Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2» м.Дніпро. Заключний Акт від
14.02.2019 р.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на 
обладнання, в тому числі те, що використовується при виконанні робіт на висоті 
(паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні ПЛК-2-М №004783. 
введений в експлуатацію 20.05.2019 та ПЛК-2-М №005342. введений в 
експлуатацію 20.05.2019). Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і 
засобами індивідуального захисту згідно Норм безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
загальних професій різних галузей промисловості (костюм, берет, білизна натільна.
напшчеревики, рукавички, окуляри захисні закриті, плащ з капюшоном, костюм 
утеплений, чоботи, шапка). Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого 
Постановою КМУ №761 від 27.08.2008. В наявності Журнал видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.



інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.
На підприємстві в наявності: Закон України Про охорону праці. НПАОП 0.00- 

4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та ін.

На підприємстві розроблено:
-  Програми вступного та первинного інструктажу з охорони праці:
-  Програми стажування на робочих місцях за професіями:
-  Програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці:
-  Тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки. В наявності кабінет з охорони праці 
забезпечений навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є 
необхілні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою інтернету та друковани^идань

нормативно-правової та матеріальн^др*^^рМ И^й^І^зльно-методичного забезпечення)

Усов О.М.
(ініціали та прізвище)

22 травня 2019 р.

Декларація зареєстровг 
територіальному органі Держпраці;

обліку суб’єктів господарювання у 
20/^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) 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.”.

Ш  2019


