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ДЕКЛАРАЦІЯ
ГШ ИЇЇ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства? питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК АРТВЕЙ»___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49049, м. Дніпро, вул. Лабораторна. 61. код згідно ЄДРПОУ 41949845__________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор - Бугер Станіслав Миколайович. 0636885117._____________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: stasbuger@gmail.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;

Роботи виконуються на території України___________________________________________________
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,_______ Бугер Станіслав Миколайович____________________________________________________
(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, устатковання
підвищеної небезпеки:
Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах).__________________________________________________
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій._______________ ______________________________________________________________
Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.__________________________________________
Зберігання балонів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим газом (пропан-бутан).
(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 - 10. в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 5.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення, складські приміщення та гараж орендовані (Договір оренди № 5А від 04.
02.2019 р.4) знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Лабораторна. 61.__________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
_____ Директор Бугер С.М.. менеджер з логістики Соколов С.В. та інженер з охорони праці
Мартиненко В.І. - пройшли навчання і виявили потрібні знання законодавчих актів з охорони
праці, безпеки праці в галузі вибухонебезпеки. виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки,
електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з
профілактики та ліквідації наслідків аварії в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат».

Протокол від 10 жовтня 2019 р. № 2823. Перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Запорізькій області.
______ Директор - Бугер С.М.. менеджер з логістики Соколов С.В. та інженер з охорони праці
Мартиненко В. І. пройтттли навчання в ТОВ «УКК Профілайн» ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (IV група з
електробезпеки, до 1000 В). (Витяги з протоколу № 404 від 17.10.2019 р. та№ 396 від 10.10.2019р.)
Директор Бугер С.М.. менеджер з логістики Соколов С.В. та інженер з охорони праці
Мартиненко В.І. - пройшли навчання і виявили потрібні знання законодавчих актів з охорони
праці з наступних тем:
ССБТ «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення». ДБН А.З.2.2.2009: НПАОП 415.2-7.02-12 (Витяг з протоколу № 3238 від 22.11.2019р.). Правила пожежної
безпеки в Україні (Витяг з протоколу № 39 від 15.10.2019 p.). Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
НПАОП 0.00-1.81-18 (ДП ЗУКК «Укрбуд».( Витяг з протоколу № 2905від 17.10.2019 p.). Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОПО.ОО-5.11-85 (Витяг з
протоколу № 2919 від 18.10.2019 p.). Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.15-07 (Витяг з протоколу № 2922 від 21.10.2019р.). Правила охорони праці під час
експлуатації судин під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 (Витяг з протоколу № 2825 від 11.10.2019 p.).
Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 (Витяг з протоколу №
2865 від 11.10.2019 р.)._________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 13-ОП від 30.09.2019 р. менеджера з логістики Соколова С.В. призначено
відповідальним за безпечну експлуатацію та технічний нагляд вантажопідіймальних машин та
механізмів та наказом № 15-ОП від 30.09.2019 р. відповідальним за технічний стан транспортних
засобів на підприємстві. Наказом № 07-РП від 30.09.2019 р. менеджера з логістики Соколова С.В.
призначено відповідальним за безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском та
наказом № 11-ОП від 10.10.2019р. - відповідальним за роботи на висоті, безпечне виконання
газонебезпечних та земляних робіт.
Наказом № ОІ-ОП від 30.09.2019 р. створена служба з охорони праці. Функції з охорони праці
покладені на інженера з охорони праці Мартиненка В. І. (Наказ 01-ОП від 30.09.2019 р.)
Наказом № 02-QT від 30.09.2019 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці:
Голова комісії - директор Бугер С.М... члени комісії: Соколов С.В. та Мартиненко В.І.
Також на підприємстві розроблені та переглянуті:
- Положення про службу охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження № ІО-ОП від
30.09.2019 р .)
"
- Положення про комісію з питань охорони праці (Протокол зборів трудового колективу ТОВ
«ТК АРТВЕЙ» № 1 від 02.10.2019 р.)_________________________________________________
- Положення про порядок навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці
(Наказ про перегляд та затвердження № ІО-ОП від 30.09.2019 р.)_________________________
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (Наказ про перегляд та________
затвердження № ІО-ОП від 30.09.2019 р.)_____________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (Наказ про перегляд та
затвердження № ІО-ОП від 30.09.2019 р.)_____________________________________________
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (Наказ про перегляд та_________
затвердження № ІО-ОП від 30.09.2019 р.)______________________________________________
- Наказ про перегляд № 02-РП від 30.09.2019 р. складу комісії з перевірки знань з питань
охорони праці ___________________________________________________________________
- Згідно вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підприємстві
розроблено та затверджено 30 інструкцій з охорони праці, в тому числі Інструкція з охорони
праці № 23-ОП під час виконання земляних робіт. Інструкція № 14-ОП з охорони праці для
машиніста екскаватора. Інструкція з охорони праці № ЗО-ОП під час робіт в колодязях
систем водопостачання і водовідведення. Інструкція з охорони праці № 29-ОП під час робіт
в закритих просторах. Інструкція з охорони праці № 28 під час виконання газонебезпечних
робіт. Інструкція з охорони праці № 11 -ОП при виконанні робіт на висоті. Інструкція з
охорони праці № 33-ОП під час експлуатації судин під тиском.

-

На підприємстві ведуться журнали вступного інструктажу, інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці, реєстрації інструкцій з охорони праці, видачі інструкцій, ведення
протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та ін.____________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навмання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівник підприємства, який експлуатує
екскаватор навантажувач Крупенько I.A.
пройшов курс навчання і витримав іспити в ГУ Держспоживслужби в Дніпропетровській області,
допущений до роботи в якості тракториста-машиніста. Посвідчення серія ЕА №005424 видане
14.03.2019 року.__________________________________________________________________
Працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, що декларуються
пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу «Охорона
праці», ІІПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті та інструкцій з
охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт. Правила охорони праці
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85. Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті НПАОП 0.00-1.15-07.
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у Дніпровському
центрі первинної медико-санітарної допомоги № 8.__________________________________________
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з
експлуатації, інструкції з користування на пояси запобіжні 2ПБ, листопад 2019 р. в.. Україна;
страхувальні мотузки; протигаз ПІІІ-1, 2018 р.в.; газоаналізатор Зонд - 1, 2017 р.в.; резервуар СУГ10Н. 1). Раз на рік проводиться технічний огляд екскаватора навантажувача, марка JCB ЗСХ, 2013
року випуску державний номер 51454АЕ експертами з промбезпеки ТОВ «Автотехстандарт».
експ луатаці й ної доку мента ції,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні
жилети, захисні окуляри, рятувальні ремені, пояси запобіжні 2ПБ, листопад 2019 р. в.. Україна;
страхувальні мотузки; слюсарний інструмент, протигази шлангові ПІ11-1, 2018 р.в.; газоаналізатор
Зонд - 1, 2017 р.в., лампа ЛБВК та ін.) 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,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; «Правила охорони праці
під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Правила пожежної
безпеки в Україні. НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18. Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт НПАОПО.ОО-5.11 -85та ін.__________________________________________
Для виконання робіт, що декларуються підприємством використовується слюсарний
інструмент, екскаватор навантажувач марки JCB ЗСХ, резервуар СУГ-10Н.1 та інш.
Обслуговування технологічних транспортних засобів TOB «ТК АРТВЕЙ» проводить своїми
силами._______________________________________________________________________________
Між TOB «ТК Артвей» та TOB «МНЗ» укладено договір №12 від 01.03.2019 року на
постачання скрапленого газу._______________________________________________________
Для зберігання балонів та ємностей на підприємстві передбачені площадки з навісами, які
захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з
негорючих матеріалів. Площадки для зберігання балонів розташовані на об'єктах Замовника.
Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в
спеціальних гніздах, які виключають їх падіння._____________________________________
На підприємстві розроблені та затверджені тестові білети по професіям з перевірки знань з
питань охорони праці та програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці. TOB «ТК АРТВЕЙ» має необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно

оновлюються. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та
і м ю-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Бугер С.М.
(ініціали та прізвище)

ішс)

2 .9 . 1 1 . 2 0 1 9 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці /<£____________ 20 /У р. N 7 ■*
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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.".

