
ДЕКЛАРАЦІЯ м
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обеженною відповідальні«УНІПЛАСТ»_________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Україна,50005.Дніпропетровська обл..м.Кривий Ріг.вул.Домобудівельна.8. код ЄДРПОУ 00215108. 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРП О У , прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

elektrozavod@,elektrozavod.com.ua. директор -  Лях Андрій Михайлович . тел./факс (056) 409-48-61
телефаксу, адреса електронної пошти;

I jet т. надання ад=''>:іісі"ії^ті*ивних послуг

для ф ізичної 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;

Технологічний транспортний засіб експлуатується на теріторії ТОВ «Уніпласт» за адресою: 
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

________Україна.50005.Дніпропетровська обл..м.Кривий Ріг.вул.Домобудівельна.8.____________
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії.

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я. Лях Андрій Михайлович_________________________________________________________ __
(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 
підвищеної небезпеки:_____________________________________________________________________

(найминування виду робіт

Технологічний транспортний засіб - навантажувач вилковий газовоий CPQD18-RC1, рік_______
підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

виготовлення - 2011р.. Китайська народна республіка Anhui Неіі Co..ltd, .заводський номер -
підвищ еної небезпеки,тип або марка (за наявності).



^030180N3964. державний номерний знак -  Т09149АЕ. свідотство про реєстрацію АЕ 007136 від
устатковання і номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

13.05.2019р. видано Головним управлінням Дерхпраці у Дніпропетровській області._______________
Виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць -  5. в ТОМУ числі на яких існує ризик виникнення травм -1._______________
кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Кількість будівель і споруд - 1 адміністративне приміщення: виробничих споруд - 2 виробничих
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

цеха і склад балонів. Приміщення, цехи та склад балонів арендуються в ТДВ «Криворізький завод
(цехів, дільниць структурних підрозділів)

«Універсал» (договір аренди № 0103 від 01.03.2016р.)___________________________________________

Інші відомості: ДиректорЛях Є.В. пройщов навчання загального курсу з охорони праці в ПП
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

«Кріол». а перевірку знань ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 126/4.11-19 від 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

20.03.2019р.). IV група з електробезпеки до 1000 В. НПЛОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної

експлуатації електроустановок споживачів» - ( протокол №149/4.11-19 від 27.03.2019р.). «Правил

технічної експлуатації електроустановок споживачів» - (протокол №174 від 05.04.2019р.). з питань

пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму) - протокол №123 від 15.03.2019р._____________

Наказ №74 від 08.04.2019р. про створення служби з охорони праці та призначення головного

інженера Арабок М.М. відповідальною за роботу служби охорони праці.________________________

Г\. Наказом № 16 від 04.04.2019р. призначено відповідальним за безпечну експлуатацію та надійне та

безпечне зберігання балонів началника цеху №2 Куцоконя О.І.__________________________________
і

Наказом №14 від 04.04.2019р. на підприємстві створена діюча комісія перевірки знань з питань 

охорони праці у складі: голови комісії -  директора Лях А.М.. заступника голови комісії -  головно

го інженера Арабок М.М..членів комісії -  інженера з охорони праці Сафронова О.М..голови 

первинної профспілкової організації Камеки О.А..начальника цеху №2 Куцоконя О.І.. на^алник^

цеху №1Вишні Г.А._______ _________ ___________________________________________ ________

Наказ №28 від 12.04.2019р. про введення в дію Положення про службу охорони праці._________

Наказ №42 від 21.08.2018р. про введення в дію Положення про порядок проведення навчання

і перевірки знань з питань охорони праці._____________________________________________________

Наказ № 26 від 12.04.2019р. про введення в дію «Програми для проведення вводного інструктажу



з охорони праці та пожежної безпеки».

Приказ №23 от 12.04.2019р. «Про введення в дію нової редакції Системи управління охороною

праці ТОВ «Уніпласт»

Приказ №25 от 12.04.2019р. про введення в дію «Положення прощьідачу наряду-допуску на

виконання робіт підвищенної небезпеки».__________________________________________________

Наказ №13від 04.04.2019р. «.Про створення комісії перевірки знань з питань охорони праці 

та промислової безпеки під час виконання робіт півищенної небезпеки та/або експлуатації

(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищенної небезпеки у складі:_______

голови комісії -  директора Ляха А.М.. заступника голови комісії -  головного інженера Арабок М.М.. 

члени комісії -  інженера з охорони прці Сафронова P.M.. голови первинної профспілкової 

організації Камеки О.А., начальника цеху №2 Куцоконь О.І., начальника цеху №1 Вишні Г.А.

Наказ №24 від 04.04.2019р. про затвердження «Положення про порядок обліку виданого______

працівникам спеціального одягу.спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту»

Документи які підтверджують існування служби з охорони праці, проходження навчання та
наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

перевірки знань спеціалістами,членами комісіьвідповідальними особами підприємства, а саме:
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

- началник цеху №1 Вишня Г.А. пройшов навчання загального курсу з охорони праці - протокол 

№28 від 21.06.2017р.. зпитань пожежної безпеки (пожежно -  технічного мінімуму) -  протокол

№1071 від 24.1 1.2017р .________________________________________________________________________

- начальник цеху №2 Куцоконь О.І. пройшов навчання загального курсу з питань охорони праці -  

протокол № 472 від 27.10.2017р.. IV група з електробезпеки до 1 ООО В НПАОП 40.1-1.21 -98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок спожівчів» - протокол №479 від 27.10.2017р.. з питань 

пожежної безпеки (пожежно -  технічного мінімуму) -  протокол №483 від 31.10.2017р.. НПАОП 0.00- 

1.71-13 «Правила з охороні прці під час роботи з інструментом та пристроями» - протокол №473 від 

27.10.2017р.. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті -  

протокол №478 від 27.10.2017р.. НПАОП 0.00-1.75-15 «Правипа охорони пиаці під час вантажно- 

развантажувальних робіт» - протокол №475 від 27.10.2017р.. НПАОП 0.00-1.59-87 « Правила будови 

і безпечної експлуатації посуден. шо працють під тиском - протокол №481 від 27.10.2017р.________



/
інженер з охорони праці Сафронов О.М.пройшов навчання загального курсу з охорони праці -

/

/  протокол №126/4.11-19 від21.03.2019р.. пройшов навчання з питань пожежної безпеки (пожежно -  

технічного мінімуму) - ПРОТОКОЛ №123 від 15.03.2019р.. IV група з електробезпеки до 1000 В. 

НПАОП 40.1 -1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок спожівачів» - протокол 

№149/4.11-19 від 27.03.2019р.. «Правила технічної експлуатації електро установок спожівачів» - 

^  протокол №174 від 05.04.2019р.__________________________________________________________

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження 

№ 26 від 12.04.2019р.________________________________________________________________________
ч

, - Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №53 від 06.03.2019р.).

. . . .  . .^  в тому Ч1СЛ1 інструкція з охорони праці длч водіїв навантажувачів______________________________

- на підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництва з 

експлуатації, інструкції з користування на все технологічне обладнання), проводяться технічні

огляди спеціалістами ДП «Кріворізький ЕТЦ»________________________________________________

Працівники ТОВ «Уніпласт» в повному обсязі забеспечені спецодягом та засобами_____________

індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок_____

забеспечення працівників спеціальним одягом.спеціальним взуттям та іншими засобами_________

індивідуального захисту», а також забезпечені чоловічими та жіночіми побутовими приміщеннями.

кімнатою для приему їжі, кімнатою особистої гігієни жінки.________________________________

На підприємстві ведуться наступні журнали:__________________________________________________

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:__________________________________

- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:___________________________

- реєстрації посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;______________________________

- видачі інструкцій з охорони праці:________________________________________________________

- реєстрації видачі нарядів -  допусків на виконання робіт підвишеної небезпеки:_______________

- реєстрації аварій:________________________________________________________________________

- протоколів перевірки знань з ОП під час експлуатації машин, механізмів, устаткування

- реєстрації нещасних випадків на виробництві:_____________________________________________



л

- обліку, видачі, повернення та зберігання засобів захисту, спецодягу, спцвзуття;

і-

- обліку протиаварійних і протипожежних тренувань:

- ОГЛЯДІВ електроустановок:

- обліку та видачі ключів від електроустановок.

- обліку та видачі балонів зі складу.

Наявність нормативно-правової документації:
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2695 - XII:_______________________

-Закон України «Про загальноодов'язкове державне соціальне страхування»:_____________

- Кодекс законів про працю України (КЗпПУ):

- Закон України «Про електроенергетику» від 13.04.2017 №2019 -  VIII:

- Правила пожежної безпеки України:

- Закон України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005 №2806 -  IV:

- Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження ( технічного___________

діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки від 26.05.2004 №687:

- Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці від 01.08.1992 №442:__________

- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій від 21.05.2007 №246:_____

- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями:

- НПАОП 27.0-4.02-90 Положення про застосування нарядів -  допусків при виконанні робіт_____

підвищеної небезпеки на підприємствах:____________________________________________________

- 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 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів:__________

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Видання 2018р._______________

- НПАОП 1.1.10-1.07-82 Правила застосування і випробування засобів захисту, які_____________

використовуються в електроустановках: ____

- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою:



- НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;___________________________

- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під 

тиском:________________________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;____________________________

- НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого 

обладнання працівниками;______________________________________________________________

-Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів. Наказ Міністерства соціальної 

політики України від 27.08.2018р. № 1220;__________________________________________________

- НПАОП 0.00-7-17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 

працівниками засобів індівідуального захисту на рабочому місці»;_________________________

- Норми пезплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів______^

індивідуального захисту розроблені, затверджені та діють на підприємстві на основі галузевих 

та міжгалузевих діючих норм, розроблені і діють інструкції з охорони праці за професіями; 

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового 

положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», та на

підставі Договору №141 від 27.08.2018р. з приватним підприємством «КРЮЛ».____________

Екзамени проводяться за білетами. На підприємстві е в наявності куток Охорони праці.

А.М. Лях
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці J

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) мащин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 служ би і мають відмітку в паспорті.".


