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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

50074, Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, буд. 2Г; код згідно з__________

■_р

ЄДРПОУ 33265283
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Ліщук Леонід Степанович, 0675417965
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

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;

На території підприємства «Екоспецтранс»______ ________________________________________
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 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, Ліщук Леонід Степанович ____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_____________________________________________________________ _ ___________ ___________________________ 9
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:

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим (киснем, ацетиленом, пропан-бутаном) газом.________

Зварювальні роботи_______________________________________________________________________
(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, 
Кількість робочих місць -  1, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 5 

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



Адміністративні споруди -  2, виробничих приміщень -  3, кладова-1. склад спецодягу-1,__________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Жовтнева та Центральна дільниці автотранспорту. Авторемонтна служба. Служба_______________
енергозабезпечення. Зварювальний пост ____ ____________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості інженер з охорони праці Костенко Віта Іванівна -  відповідальна за дотримання_____
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві (наказ № 172
від 31.05.2019 року), пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці______________
«Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим.
електробезпеки, пожежної безпеки» в Приватному закладі «Центр професійної освіти і__________
навчання» (протокол № 362/4.20-2019 від 12 квітня 2019 року). «Правил охорони праці під час
вантажно-розвантажувальних робіт» ШПАОП 0.00-1.75-15. протокол № 446/4.20-2019 від 10_____
травня 2019 року; «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»(НПАОП 0.00-1.62-12. 
протокол № 401/4.20-2019 року від 19 квітня 2019 року'): «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» ШПАОП 0.00-1.71-13. протокол № 421/4.20-2019 від 26 квітня 2019 
року); «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол 429 від 24 квітня 
2019 року); «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» ШПАОП 40.1-1.21-98. 
протокол № № 383/4.20-2019 від 12 квітня 2019 року): «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» ШПАОП 0.001.81-18. протокол № 1037/4.20-2018 від 21 вересня
2018 року); «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.83-18. 
протокол № 373/4.20-2019 від 12 квітня 2019 року); «Питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємства, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання заходів пожежної 
безпеки» (протокол № 378 від 12 квітня 2019 року); «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» ШПАОП 0.00-1.15-07. протокол № 360/4.20-2019 від 12 квітня 2019 року); «Правил 
безпеки систем газопостачання» ШПАОП 0.00-1.76-15) Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» ШПАОП - 0.00-5.11-85). протокол № 371/4.20-2019 від 12 квітня
2019 року)_________________________________________________________________________________
Наказом № 145 від 13 травня 2019 року начальника авторемонтної служби Терьохіна Максима______
Степановича призначено ві лповідальною особою за організацію безпечного проведення вогневих
робіт та наказом № 373 від 11.11.2019 року за зберігання та видачу в роботу балонів з киснем.______
пропан-бутаном, ацетиленом, який пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної
освіти і навчання»: «Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної________
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки» в Приватному закладі «Центр професійної 
освіти і навчання» (протокол № 362/4.20-2019 від 12 квітня 2019 року). «Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт» ШПАОП 0.00-1.75-15. протокол № 446/4.20-2019 від 10 
травня 2019 року; «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»(НПАОП 0.00-1.62-12. 
протокол № 401/4.20-2019 року від 19 квітня 2019 року); «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» ШПАОП 0.00-1.71-13. протокол № 421/4.20-2019 від 26 квітня 2019 
року); «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол 429 від 24 квітня 
2019 року); «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» ШПАОП 40.1-1.21-98. 
протокол № № 383/4.20-2019 від 12 квітня 2019 року); «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» ШПАОП 0.001.81-18. протокол № 1037/4.20-2018 від 21 вересня 
2018 року); «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» ШПАОП 0.00-1.83-18.
протокол № 373/4.20-2019 від 12 квітня 2019 року); «Питань пожежної безпеки посадових осіб_____
підприємства, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання заходів пожежної 
безпеки» (протокол № 378 від 12 квітня 2019 року); «Правил охорони праці під час виконання робіт
на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07. протокол № 360/4.20-2019 від 12 квітня 2019 року): «Правил_____
безпеки систем газопостачання» ШПАОП 0.00-1.76-15) Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» ШПАОП 0.00-5.11-85). протокол № 371/4.20-2019 від 12 квітня 2019 
року)._______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;



Наказом № 199 від 27.05.2016 року на підприємстві створена служба охорони праці. Функції служби
охорони праці покладені на інженера з охорони праці Костенко Віту Іванівну. На підприємстві_____
наказом № 149 від 13.05.2019 року створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці:_____
Голова комісії інженер з охорони праці Костенко В.І. члени комісії: Кулібаба М.В.. Терьохін М.С.
Також на підприємстві розроблені:______ ______________________ ______________________________
«Порядок застосування наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки» (наказ № 208 від
01.06.2016)__________________________________ _____________________________________________
«Положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірка знань з питань пожежної безпеки»
(наказ № 202 від 01.06.2016)______________________________________________________________
«Положення про комісію з питань охорони праці» (наказ № 205 від 01.06.2016)__________________
«Положення про службу з охорони праці» (наказ № 199 від 27.05.2016)__________________________
«Положення про пожежно-технічну комісію» (наказ № 204 від 01.06.2016)_______________________
«Положення про організацію роботи з управління охороною праці» (наказ № 209 від 01.06.2016)
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (наказ № 374 від 11.11.2019)______________
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів__________
індивідуального захисту на робочому місці іншими засобами індивідуального захисту» (наказ № 375
від 11.11.2019)_____________________________________________________________________________  *
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 179 від 18.05.2016 )___________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 179 від 18.05.2016 )____________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд № 51 від 29.01.2018) в тому числі:_________
-Інструкція з охорони праці для газозварника № 11. Інструкція з охорони праці для_______________
електрогазозварника № 12. Інструкція з охорони праці для осіб, задіяних з балонами. Інструкція з 
охорони праці при проведенні зварювальних та вогневих робіт № 36.. Інструкції з пожежної безпеки. _
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, протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці____________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:_______________
зварювальний випрямляч типу ВД -  306 УЗ. зварювальний апарат моделі MINI300L EN60974-1:2005
Укладений договір поставки № 189 від 03.01.2017 року відповідно до якого TOB «СВ ГРУП»______
поставляє ТОВ «Екоспецтранс» балони з киснем, ацетиленом, пропан-бутаном.__________________
Робітники підприємства, які виконують зварювальні роботи:____________________________________
Юрченко С.С. пройшов навчання в «Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» за
професією електрогазозварник 5 розряду (свідоцтво № 464-18-04 від 16.11.2018 р.)________________  •
Стрижак Л.П. пройшов навчання в професійно-технічному училищі № 45 м. Кривого Рогу за
професією електрогазозварник (диплом № 906138 від 25.06.1990)_______________________________
Колпаков О.М. пройшов навчання у КГГМК «Криворіжсталь» за професією електрогазозварник
(свідоцтво № 30294)________________________________________________________________________
Леньо P.M. пройшов навчання в УКК ш. «Гігант» за професією електрогазозварник (свідоцтво № 167
від 15.08.1997)_____________________________________________________________________________  .
Шкура В.П. пройшов навчання в СТК ДОСААФ КЦГОК за професією електрогазозварник
(свідоцтво №300518 від 21.08.1976)__________________________________________________________
Працівники підприємства, які виконують зварювальні роботи, щороку проходять навчання та______
перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу «Охорона праці». «Правила систем 
газопостачання України» НПАОП 0.00-1.76-15. «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП4Р. 1-1.21-98. «Правила пожежної безпеки України» НАПБ Ф.01.001-14. 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81- 
18. «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15. 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». Перевірка знань вимог пожежної 
безпеки у робітників по Програмі пожежно-технічного мінімуму. «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 та інструкцій з охорони праці за професією та 
видами робіт в обсязі виконуваних робіт. Працівники підприємства раз на рік проходять 
періодичний медичний огляд у КЗ «Криворізька міська лікарня №3» ДОР». На підприємстві *
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проведена атестація робочого місця електрогазозварника з залученням ДУ «Українського науково-
дослідного інституту промислової медицини» м. Кривий Р і г _____________________________
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на обладнання, що використовується при виконанні робіт)

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту 
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту(каски, сигнальні жилети, 
захисні окуляри, маска зварювальника. брезентові рукавиці та інше) у відповідності до чинних
нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.__________________

засобів індивідуального захисту,
В наявності нормативно-правова база: ______ ______________________________________________
Постанова КМУ « 1107 від 26.10.11 р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної______
небезпеки»_______________________________________________________________________________ і
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 725 і від 26 
жовтня 2011 року № 1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018
року № 483акон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»_________________________________
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт підвищеною небезпекою.__________________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»_______________________________ ,
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском» ______________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників та інші.______________________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою.
На підприємстві обладнаний кабінет охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою, стендами
з охорони праці, навчальними посібниками. Матеріально-технічна база відповідає вимогам________
законодавст^а^гяитан^ охорони праці та промислової безпеки__________________________________

авової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Л.С. Ліщук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпрацц / ^  2 0 ^ р .  № ________ .

СУ

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".


