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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЗА-ПЛЮС ТД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52200, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, бульвар Свободи, б. 49А.
код згідно з ЄДРПОУ 34031230

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Галяс Людмила Олексіївна
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

+38(068)7619085, e-mail: melushko@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: Кіровоградська обл„ Петрівський район.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

с. Козацьке, вул. Степова, буд. 2
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»
(найменування страхової компанії,

02 серпня 2020 року, ЦВО-19-3746-ДН-0502 від 30 липня 2019 року
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я,  Галяс Людмила Олексіївна_________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
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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:

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 партії, дата виготовлення, країна походження, які

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

mailto:melushko@ukr.net


кількість робочих місць 16, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 4________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,

Офісне приміщення знаходиться за адресою 52200, Дніпропетровська обл., м.Жовті 
Води, бульвар Свободи, б. 49А (орендуються згідно договору оперативної оренди 
нежилого приміщення офісу № 05/1 від 10.01.2018 з фізичною особою Галяс JI.A.). 
виробниче приміщення знаходиться за адресою Кіровоградська обл.,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Петрівський район, с. Козацьке, вул. Степова, буд. 2 (орендуються згідно договору 
оперативної оренди майнового комплексу АЗС № 03/1 від 10.01.2018 з фізичною 
особою Галяс JI.A. та договору оренди частини автозаправної станції №15/07 від
15.07.2019 з фізичною особою Замула A.B.)

і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Галяс Людмила Олексіївна, інженер з охорони праці 
Мелюшко Анатолій Миколайович, начальник АЗС Степанець Михайло 
Сергійович пройшли навчання в ТОВ «ЦТОР», 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 № 286 від 25.07.2019)

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (протокол № 287 від 26.07.2019)

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протокол № 289 від 01.08.2019)

Наказом від 08.07.2019 № 8-ОП. начальник АЗС Степанець Михайла 
Сергійович, призначений відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті, як 
особа яка пройшла навчання в ТОВ «ЦТОР» Законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (протокол № 286 від 25.07.2019), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 287 від 26.07.2019), 
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 08.07.2019 № 1-ОП на підприємстві створена служба охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці 
Мелюшко Анатолія Миколайовича, як особу яка пройшла навчання Законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 286 від 25.07.2019), НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол 
№287 від 26.07.2019), перевірка знань комісією створеною на підставі наказу від
04.03.2019 №58 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області. 

На підприємстві наказом від 08.07.2019 № 3-ОП створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці: Голова комісії директор Галяс Людмила Олексіївна, 
члени комісії -  інженер з охорони праці Мелюшко Анатолій Миколайович, 
начальник АЗС Степанець Михайло Сергійович

Також на підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію:



наказом від 08.07.2019 № 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 08.07.2019 № 4-ОП інструкції з охорони праці (інструкція з 
охорони праці № 1 для оператора АЗС, інструкція з охорони праці № 2 по 
загальній електробезпеці, інструкція з охорони праці № 3 при виконанні робіт на 
висоті);

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 Герасименко Сергій Аркадійович, пройшов навчання в TQB «ЦТОР» 
та присвоєно кваліфікацію оператор заправних станцій посвідчення №9688, 
протокол № 294-1 від 24.09.2019;
оператор АЗС Пекарський Олексій Леонідович, пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» 
та присвоєно кваліфікацію оператор заправних станцій посвідчення №9689, 
протокол № 294-1 від 24.09.2019;
оператор АЗС Степанець Антон Сергійович, пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» та 
присвоєно кваліфікацію оператор заправних станцій посвідчення №9691 протокол 
№ 294-1 від 24.09.2019;

Оператори АЗС Герасименко С.А., Пекарський О.Л., Степанець A.C. навчені у 
встановленому порядку і проходять перевірку знань: законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» своєю комісією з перевірки знань з питань охорони 
праці (протокол № 1/2019 від 07.10.2019). в ТОВ «ЦТОР» з питань пожежно- 
технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною 
пожежною небезпекою (протокол № 294-2 від 24.09.2019). перевірка знань 
комісією створеною на підставі наказу від 02.01.2019 № 8 ТОВ «ЦТОР».

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у 
ПП «Клініка Здоров'я» (ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ від 14.03.2019р.).

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 №005310, 
введений в експлуатацію 20.08.2019 та ПЛК-2-М №006781, введений в 
експлуатацію 20.08.2019). 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, 
напівчеревики, 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 
необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою інтернету та друкованих видань

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 поо ие відповідному органу державної податкової служби і мають

територіальному органі Держпраці _____ 20/> р.
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