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законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЛОГІСТІК КОМПАНІ"
(для ю ри ди чн ої особи: найменування ю р и ди ч н ої особи ,

50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. ЛЕОНІДА БОРОДИЧА, буд. 15, офіс 204
Місцезнаходження.

__________ еДРПОУ 40445380, керівник -  СМИРНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ,
код зг ідн о  з С Д Рі ІОУ. прізвищ е, ім'я та по батькові керівника.

тел. 0676318179, e-mail: esmirny2009@yandex.ua
ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса ел ектронної пошти;

для ф ізи ч н о ї особи  —  підприємця: прізвищ е, ім ’я та по батькові.

серія і номер паспорта.ким і коли виданий.

м ісц е проживання, реєстраційний номер обл ік ової картки платника податків.

ном ер телеф ону, телефаксу, адреса ел ектронної пошти

_____ Технологічні транспортні засоби експлуатуються згідно з договорами підряду на території
місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки

Дніпропетровської області.

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

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
(найменування стр ахової компанії, строк д ії  страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 в ід і6.08.2002 року на ТОВ_____
"ПРОМЛОГІСТІК КОМНАНІ" страхування не проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної 
небезпеки._____________________________________________ ___________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився__________
(дата проведення аудиту)

Я, СМИРНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ __________________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи  або ф ізи ч ної особи  —  підприємця)

ЦІЄЮ  декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці__________
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:__________________________________
- технологічні транспортні засоби, а саме:______________________________________________________

(найменування виду р обіт  п ідви щ ен ої небезпеки та/або маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідвищ еної небезпеки.

- Екскаватор гусеничний, модель JCB JS305LC, 2018 рік випуску, держ. номерний знак___________
Т12394АІ, Великобританія; свідоцтво про реєстрацію АІ№ 012298 від 12.06.2019р., видано_______

тип або марка (за  наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походж ення.

Головним управлінням Держпраці у Київській області.______________  _̂______________________
які виконуються та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання в ідповідного дозволу.

mailto:esmirny2009@yandex.ua


Кількість робочих місць: 4; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 1;_______
кількість робоч их м ісць, у  то м у  числі тих. на яких існує підвищ ений ризик виникнення т р а в м ,,

кількість будівель І споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об’єктів: 1 виробнича база
будівель і сп ор уд  (прим іщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів , дільниць, структурних п ідрозділ ів)

та об’єкти замовника._________________________________________________________________________

Інші відомості Наказом № 36 від 31.05.2019р. на підприємстві створена комісія по перевірці
(прізвищ е, ім'я та по батькові ос іб , які в ідповідаю ть

знань з питань охорони праці у складі: голови комісії-директора Смирного Є.В.______________
за  дотрим анням  вимог законодавства з питань охорон и  праці та п ром ислової безпеки;

членів комісії - майстер - Ананьева С.Г., майстер - Позігун Г.Д.__________________________________
наявністю  сл уж би  охорон и  праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказ № 4 від 14.09.2017р. - Положення про службу охорони праці; Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці; Програма вступного інструктажу з 
питань охорони праці; Положення про енергетичну службу; Положення про порядок застосування 
нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; Положення про нарядну та биркову 
систему; Положення про систему управління охороною праці.
Наказ № 27 від 29.11.2017р. - Переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці і посадові 
інструкції, а саме: посадові інструкції для директора, майстра, інженера з охорони праці та інструкція з 
охорони праці для машиніста екскаватора (№4).
Наказ № 37 від 31.05.2019р. - Виконання функцій служби охорони праці покладено, за суміщенням, 
на майстра Ананьеву С.Г.
Наказом № 38 від 31.05.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт при 
експлуатації технологічних транспортних засобів призначено майстра Позігун Г.Д._______________

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства
інструктаж у з питань охор он и  праці, експлуатаційної докум ен тац ії, засоб ів  індивідуального захисту.

З охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними__
особами та працівниками підприємства, а саме:_________________________________________________

- Протокол № 66 від 13.08.2018р.. що Смирний (директор) пройшов навчання з законодавчих актії 
з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки 
пожежної безпеки в КП "Навчально-виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради ті 
перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

- Протокол № 73 від 25.02.2019р.. що Ананьева С.Г. (майстер). Позігун Г.Д. (майстер) пройшлі 
навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомог! 
потерпілим, електробезпеки. пожежної безпеки в КП "Навчально-виробничий центр 
Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань проведену комісією Головного управлінн: 
Держпраці у Дніпропетровській області;

- Протокол № 18 від 25.02.2019р.. що Смирний (директор). Позігун Г.Д. (майстер) пройшлі 
навчання Правил охорони праці на автомобільному транспорті в КП "Навчально-виробничиі 
центр" Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань проведену комісією Головнол 
управління Держпраці у Дніпропетровській області;

- Протокол № 103 від 13.08.2018р.. що Смирний (директор). Позігун Г.Д. (майстер). Ананьева С.Г 
(майстер) 4 група з електробезпеки до 1000В -  пройшли навчання Правил безпечної експлуатаці 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) в КП "Навчально-виробничий центр 
Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань проведену комісією Головного управлінн 
Держпраці у Дніпропетровській області, наступна перевірка знань 13.08.2019р.;



з
- Протокол № 108 від 13.085.2018р.. що Смирний (директор). Позігун Г.Д. (майстер). Ананьева 
С.Г. (майстер) пройшли навчання Правил охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в КП "Навчально-виробничий центр" Дніпропетровської 
обласної ради та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:

- Протокол № 78 від 11.03.2019р.. що Смирний (директор). Позігун Г.Д. (майстер). Ананьева С.Г. 
(майстер) пройшли навчання Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області;

-  протокол № 11 від 04.06.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці______
ТОВ «ПРОМЛОГІСТІК КОМПАНІ» щодо перевірки знань з питань пожежно-технічного_________
мінімуму у наступних працівників: водій навантажувача - Шершньов Д.В. _______________________

-  протокол № 12 від 04.06.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці_______
ТОВ «ПРОМЛОГІСТІК КОМПАНІ» щодо перевірки знань інструкції з охорони праці при_________
виконання робіт допомогою технологічних транспортних засобів у наступних працівників: водій 
навантажувача - Шершньов Д.В.________________________________________________________________

- Посвідчення тракториста-машиніста. серія АТ№068236 від 19.01.2018р. Шершньов Д.В. видано 
Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Категорії машин, на 
керування якими видане посвідчення: А1; А2; С; D1; D2; Е1; Е2._____ ____________________________

______На підприємстві ведуться наступні журнали:_______________________________________________
-  реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;__________________________________
-  реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_________________________
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;_______________________________________
-  видачі інструкцій з охорони праці;_______________________________________________________
-  реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;_______________
-  реєстрації аварій;________________________________________________________________________
-  реєстрації нещасних випадків на виробництві;_____________________________________________
-  обліку та зберігання засобів захисту.______________________________________________________

______ Перелік інструкцій з охорони праці:_______________________________________________________
- при виконанні робіт при експлуатації технологічних транспортних засобів;__________________
- з протипожежної небезпеки;_____________________________________________________________
- при роботі з ручним інструментом;_______________________________________________________
- з надання першої медичної допомоги.____________________________________________________
Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та__________

інструкції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.________________________________
Працівники ТОВ «ПРОМЛОГІСТІК КОМПАНІ» забезпечені спецодягом та засобами____________

індивідуального захисту в повному обсязі.______________________________________________________
- каска захисна_________________-  4 шт.;
- окуляри захисні_______________-  4 шт.;

_______ - захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття._________________________________________________
Наявність нормативно-правової документації: _______________________________________________

норм ативно-правової та м атеріально-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

Закону України «Про охорону праці»;___________________________________________________
Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку 

_______ видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)



машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
№ 927 від 10.10.2012 року);___________________________________________________________

-  Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений_______
наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.___________ ______ ________________________

-  НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
-  НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;__________
-  НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;_________
-  НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці;_____________________________________________________
-  НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
-  НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;______________________
-  НПАОП 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
-  НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
-  НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
-  кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.

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". Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.

На підприємстві є в наявності куток Охорони праці, який забезпечений електронними
посібниками, підручниками

Декларація зареєс 
територіальному органі

навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.

С.В. Смирний
(ін іц іали та прізвищ е)

журналі обліку суб’єктів господарювання у 
Держпраці 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 підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, 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 служби і мають відмітку в 
паспорті.” .
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