
Центр надання адміністративних послуг 
і м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ У
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство зобмеженою відповідальністю з 
інозменими інвестиціями «ВОРТЕКС»_____________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1. Виконавчий комітет Дніпровської міської ради.

код ЄДРПОУ 32350299, Нестеренко Ірина Владиславівна, тел/ф 377-95-40_____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

________________________ E-mail: b.loza@biosphere-corp.com______________
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;

м. Дніпро, вул. Автопаркова, буд. 1
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання

підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договору 
в наявності немає _______________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не 
проводився________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Нестеренко Ірина Владиславівна,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особиабо 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:
- технологічні транспортні засоби: автонавантажувач вилковий моделі 40814, 1991
р.в., індент.№ 40296, шасі №13974, двигун №075003 державний номер Т08204АЕ, 
Україна, попередній ТО 22.08.17 р., наступний ТО 22.08.2018р., зареєстрований
19.02.2018 головним управліням Держпраці у Дніпропетровській області.
(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 та/або експлуатуються
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
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17 робочих місць, з них на 9 існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів. ДІЛЬНИЦЬ. СТРУКТУРНИХ 

підрозділів): адміністративно - технічний корпус, приміщення складу логістики, 
приміщення відділу головного енергетика, приміщення відділу капітального 
будівництва, приміщення господарського відділу.______________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
На ТОВ З II « ВОРТЕКС» наказом по п і д п р и є м с т в у  призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор 

підприємства Нестеренко І.В.
за безпечне виконання робіт, а саме:

_____відповідальний за безпечну експлуатацію навантажувачів, директор з логістики
Биков В.О. - наказ 14/03/18-66 від 14.03.2018;
_____ відповідальний за утримання у спрапвному технічному стані навантажувачів,
начальник транспортного в і д д і л у  Бондаренко І.О. - наказ 14/03/18-66 від 14.03.2018.

Директор Нестеренко Ірина Владиславівна., головний інженер Бережненко 
Валентин Миколайович пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов‘язкове 
державне соціальне страхування», «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці» (протокол №17-17/5 
від 25.05.2017 року): (протокол №211 від 27.10.2016 року).

Заступник директора з охорони праці Тихонова Олена Анатоліївна, інженер з 
охорони праці Лоза Богдан Миколайович, директор з логістики Биков Валентин 
Олександрович, заступник начальника складського господарства Зикін Андрій 
Володимирович, начальник складського господарства Бондарчук Сергій 
Анатолійович, інженер-енергетик Бехалова Олена Кузьмівна, начальник 
транспортного відділу Бондаренко Ігор Олександрович пройшли навчання в ТОВ «УК 
СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування», «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці» 
(протокол №113 від 23 .06.2016 р о к у ): ( п р о т о к о л  №220 від 07.11.2017 року): (протокол 
№214 від 06.10.2015 року): (протокол №227 від 16.10.2015 року).

Посадові особи підприємства Тихонова Олена Анатоліївна, інженер з охорони 
праці Лоза Богдан Миколайович, директор з логістики Биков Валентин Олександрович, 
заступник начальника складського господарства Зикін Андрій Володимирович, 
начальник складського господарства Бондарчук Сергій Анатолійович, інженер- 
енергетик Бехалова Олена Кузьмівна, начальник транспортного відділу Бондаренко 
Ігор Олександрович пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР», ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час



антажно-розвантажувальних робіт (протокол №139 від 24.07. 2017 року), НПАОП 
0.00-1.62-12. Правил охорони праці на автомобільному транспорті (протокол №094 від 
19.05.2017 року); (протокол №014 від 24.01.2018 року); (протокол №160 від 
12.09.2016 року). НПАОП 0.00-1.75-15 Правил будови і безпечної експлуатації 
навантажувачів (протокол №105 від 07.06.2016 року); (протокол №006 від 12,01.2017 
року); (протокол №003 від 06.01.2016 року).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки

Працівники підприємства пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та отримали 
професію -  водій навантажувача: Буслов Артем Валерійович (посвідч. № 01371); 
Телегін Владислав В’ячеслав (посвідч. №01372); Москаленко Дмитро Андрійович 
(посвідч. № 01373); Ісмаілов Самір Бакір огли (посвідч. № 01376); Шевцов Павло 
Вікторович (посвідч. № 01377); Водії навантажувачів пройшли навчання і перевірку 
знань комісією ТОВ З ІІ«ВОРТЕКС» Правил будови і безпечної експлуатації 
навантажувачів (НПАОП 0.00-1,75-15)- протокол № 162 від 29.08.2017 року.

На підприємстві наказом № 52/11 від 20.11.2008 року створена служба охорони 
праці (заступник директора з охорони праці і інженер з охорони праці) і наказом 
№29/10/09-40 від 29.10.2009 року затверджено положення про службу охорони праці, 
та наказом № 17/01/14-4 від 17.01.2014 року затверджено положення про систему 
управління охороною праці на підприємстві;________________________________ .

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом № 14/03/18-66 від 14.03.2018 року створено постійно 
діючу комісію з перевірки знань, з питань охорони праці. Члени комісії пройшли 
навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці 
та мають посвідчення про перевірку знань;

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці: 
інструкція з охорони праці №ОП/29-15 для водія навантажувача - наказ № 22/09/15- 
12/1 від 22.09.2015._____________________________________________________

На підприємстві наказом № 15/03/18-76 від 15.03.2018 року затверджено та 
введено у дію положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, від 29.12.2017 року, затверджено план - графік, згідно якого 
проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З працівниками 
проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства._________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, 
обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничим 
дільницям.____________________________________________________________

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту, у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту,



Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне 
забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база 
та навчально-методичне забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства (Закон 
України про охорону праці, НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, НПАОП 
0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт), 
також забезпечено доступ працівників до нормативно-правової бази з охорони праці 
через мережу інтернет.

Розроблені тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^Д>. _______

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.


