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Д Е КЛ А Р А Ц ІЯ
відповідності м атеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
Т О В А Р И С ТВ О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС ТЮ
«РУШ »______________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49055, м. Д ніпро, пр. 0 . Поля, буд. 104а, код згідно зС Д Р П О У 32007740
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Генеральний директор ІІІи щ ук О лексій А натолійович, (056) 375-40-77__________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
e-mail: smaltih@eva.dp.ua_______________________________________________________________
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 виконую ться на те риторії Д ніпропетровської області_________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інф ормація про наявність д оговору страхування цивільної відповідальності перед третім и
особам и стосовно відш кодування наслідків м ож ливої ш коди
______________ Договір не укладався__________________________________________________
(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, Шищук Олексій Анатолійович_____________________________________________________
_____________________ (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:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
технологічний транспортний засоб - навантажувач електричний, JUNGHEINRICH EFG 113.
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип
2007 р.в.. Німеччина, державний номерний знак - Т09232АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ
або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
007230 від 02.07.19 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць 4, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 1
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Офісне та виробниче приміщення орендовані (договори оренди: №4 від 26.03.19 з ТОВ «Бостон
Логістик», №4 від 26.03.19 з ТОВ «Хайленд Груп». №4 від 26.03.19 з ТОВ «Маоанер». №4 від 26.03.19
з ТОВ «Ридж») - м. Дніпро, п р . О.Поля. 104а, стоянка ТТЗ знаходиться за адресою: м . Д н і п р о . п р .
О.Поля, 104а
______________________________________ _
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Генеральний директор - Шищук Олексій Анатолійович, інженер з охорони праці Малтих
Світлана Олександрівна та уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці
працівників Р и ТОВ «РУШ» Лазарева Тетяна Олександрівна п р о й ш л и навчання в ТОВ учбовий
комбінат «Славутич», та ТОВ «Навчально-виробничий комбінат «ВЕКТОР»- перевірка знань комісією
Головного управління Держпраці у Київській області:
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки (виписка з протоколів № 000-101-2018 від 18.05.18, №70-374-18 від
21.12.18 та № 70-371-18 від 28.11.18);
НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для обєктів роздрібної торгівлі (виписка з
протоколів №70-374-18 від 21.12.18 та № 70-371-18 від 28.11.18);
НПАОП 00.0-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті (виписка з протоколів
№70-374-18 від 21.12.18 та № 70-371-18 від 28.11.18);
НПАОП 00.0-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (виписка
з протоколів №70-374-18 від 21.12.18 та № 70-371-18 від 28.11.18);
Начальник РЦ Маліновський Дмитро Валерійович (заступник генерального директора) і інженер з
охорони праці Малтих Світлана Олександрівна пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» м. Дніпро перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки (виписка з протоколу №170 від 23.08.18);
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ: Маліновський Д.В.- адміністративно-технічний персонал, IV
кваліфікаційна група до 1000 В. (виписка з протоколу №186, від 19.09.17) та Малтих С.О. інспектуючий персонал, IV кваліфікаційна група до 1000 В. (виписка з протоколу № 06584 №257 від
14.12.2018),
Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18 (виписка з
протоколу № 071 від 22.04.19)
НПАОП 00.0-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (виписка
з протоколів №162 від 14.08.18);
Наказом від 25.04.2019 № 13/04-РП начальника дільниці відвантаження Потаніна Сергія
Олександровича призначено відповідальною особу за безпечну експлуатацію навантажувача,
організацію своєчасного огляду та справний технічний стан, який пройшов навчання в ТОВ «УК
СПЕКТР»: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки (виписка з протоколу №075 від 24.04.19), Правил охорони праці під
час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18 (виписка з протоколу № 071 від 22.04.19);
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ: адміністративно-технічний персонал, IV кваліфікаційна група до 1000 В.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства
(посвідчення №03089 виписка з протоколу №086, від 10.05.19)
з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказом №1-ОП генерального директора від 27.12.16 р. створена служба з охорони праці та оновлена
наказом № 1-ОП по підприємству від 02.01.19 . Функції служби охорони праці покладені на інженера з
охорони праці Малтих Світлану Олександрівну (наказ № 1-ОП від 02.01.19).
На п і д п р и є м с т в і переглянули склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці
(затверджений наказом № 2-ОП від 27.12.16 р.) та затвердили у 2019 р. склад комісії з перевірки
знань з питань охорони праці: голова комісії - начальник РІЛ Маліновський Д.В., члени комісії:
Малтих С.О. та Лазарева Т.О.
Також на підприємстві переглянуті та введені в дію:
- Положення про службу охорони праці (наказ № 1-ОП від 02.01.19 ):
- Положення про комісію з питань охорони праці (затверджено ухвалою загальних зборів
трудового колективу, протокол від 02.01.19 ):

- Положення про п о р я д о к проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони
праці (наказ №1-ОП від 02.01.19 );
- Положення п р о систему управління охороною праці СУОП (наказ № 1-ОП від 02.01.19);
- Програма в с т у п н о г о інструктажу з питань охорони праці (наказ №2-ОП від 27.12.16 );
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №2-ОП від 27.12.16);
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ № 3 від 27.12.16 ); в тому числі: №24 інструкція з
о х о р о н и праці для водіїв навантажувачів і № 1 0 інструкція з охорони праці при виконанні вантажнорозвантажувальних робіт;
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання
з питань охорони праці та інші______________________________
та інструктажу з питань охорони праці,
П о р о с ю к Іван Вікторович здобув професію акумуляторника 4 разряду в ТОВ «УК СПЕКТР»
19.01.18 р.(посвідчення №0041), призначенний наказом генерального директора відповідальним за
безпечне проведення робіт із зарядки акумуляторних батарей технологічних транспортних засобів
(наказ №07/01-РП від 18.01.2019 р.). який пройшов 18.01.19 р. п о в т о р н у перевірку знань комісією
ТОВ «РУШ» (копія протоколу №1801 від 18.01.19). Поросюк І.В. пройшов первинний медогляд
13.12.18р.
Працівник підприємства, який експлуатує технологічний транспортний засіб - Третяк Юрій
Михайлович, пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» м.Дніпро за професією водій навантажувача
(посвідчення №01895 від 30.10.2018 р.). пройшов навчання та повторну перевірку знань Правил
охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18 01.02.2019 в ТОВ «УК
СПЕКТР» (виписка з п р о т о к о л у засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці №028-2 від
01.02.19). Працівник підприємства пройшов первинний медичний огляд у квітні 2019р.
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт та керівництво з
експлуатації). Технічний огляд проводився спеціалістами ДП «Придніпровський ЕТЦ» (акт технічного
огляду від 10 січня 2019р.).________________________________________
експлуатаційної документації
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами Індивідуального
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні
жилети та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена
особиста картка видачі ЗІЗ.
Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту._____________________________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.21-04
положення про службу охорони праці»; НПАОП 0,00-4.12-05 «Типове положення про
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-1.83-18
охорони праці під час експлуатації навантажувачів»; НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони
час вантажно-розвантажувальних робіт та інші.

«Типове
порядок
«Правил
праці під

ТОВ «РУШ» має договір від 20.02.2015 р. № СР-20/02/15 на ремонт і технічне обслуговування
технологічних транспортних засобів з ТОВ «СТО БАЛКАНКАР» договору № СР-20/02/15 от 20.02.2015г.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними
посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно
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оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.А. Шищук
(ініціали та прізвище)

...................................
,
20/^р.
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/ суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

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.”.

