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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство «Транс Логістик»__________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52005, Дніпропетровська область. Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Теплична, буд. 27С, 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 34307753________________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Росинець Андрій Валентинович, тел. (0562) 35-61-00, факс 35-61-00__________________________
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
________________________________ Україна___________________________________________________
електронної пошти; місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_____________________ 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, Росинець Андрій Валентинович______________________________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 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

_____ кількість робочих М ІС Ц Ь  - 35. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

травм -  28. споруд - 13. Офісні приміщення за адресою: Дніпропетровська область.________
Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Теплична, буд. 27С;________________________:_____

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
м. Дніпро, вул. Академіка Чекмарьова. буд. З виробничі приміщення:________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Автоколона № 1: Дніпропетровська обл.. Дніпровський р-н. територія Слобожанської 
селищної Ради, комплекс будівель та споруд . № 8:
Автоколона №11:  Херсонська обл.. Пюрупинсткий р-н. м. Олешки, вул. Гвардійська. 202 а: 
Автоколона № 14: Київська обл.. Броварський р-н. с. Красилівка. пров. Димерський. 3-а: 
Автоколона № 14/1: Київська обл. Макаріївський р-н. с.Копилов. вул. Індустріальна. 6: 
Автоколона № 19: Харківська обл. Харківський р-н. с. Докучаєвське, вул. Об’їзна, 1: 
Автоколона № 22: Одеська обл., Біляєвський р-н. с/р Нерубайська, Масив 2, буд. б/н; 
Автоколона № 23: Львівська обл., м. Львів, вул. Тараса Шевченка. 335.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості: генеральний директор Росинець A.B. пройшов у Головному управлінні
Держпрапі Дніпропетровської області навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань з Законів 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності» (протокол від 18.05.2017 р. № 101), заступник генерального директора Воронцов 
P.M. пройшов навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знанть у Головному управлінні 
Держпраці Дніпропетровської області знань з Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (протокол від 01.07.2019 р. № 
131), інженер з охорони праці Макєєва І.І. пройшла навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку 
знань у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровської області з Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (протокол від 
01.04.2019 р. № 76/4.7/2019). начальник автоколони № 1 Пиндич Ю.О. пройшов навчання у ТОВ 
«УК СПЕКТР» та перевірку знань у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровської області з 
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності» (протокол від 27.10.2017 р. № 212). начальник автоколони № 11 Овсянніков B.C. 
пройшов навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань у Головному управлінні Держпраці 
Дніпропетровської області з Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності» (протокол від 09.10.2018 р. № 211). начальник 
автоколони № 14 Лісогор В.В. пройшов навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань у 
Головному управлінні Держпраці Дніпропетровської області з Законів України «Про охорону праці». 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (протокол від 03.03.2017 р. № 
036). начальник автоколони № 19 Скотніков A.B. пройшов навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровської області з Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» 
(протокол від 01.07.2019 р. № 131), начальник автоколони № 22 Нетовканий К.Н. пройшов навчання 
у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровської 
області з Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності» (протокол від 31.03.2017 р. № 102). начальник автоколони № 23 Ковальчук 
Р.Я., пройшов навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань у Головному управлінні 
Держпраці Дніпропетровської області з Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (протокол від 24.04.2019 р. № 
074). начальник автоколони № 14/1 Тулуман С.С. пройшов навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровської області з Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» 
(протокол від 07.09.2018 р. № 192). заступник генерального директора Воронцов P.M.. інженер з 
охорони праці Макєєва І.І.пройшли у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровської області 
навчання та перевірку знань з НПАРП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті» (протокол від 18.11.2019 р. № 207).



На підприємстві призначені особи, відповідальні за безпечне виконання робіт на висоті
(наказ № 29 від 03.01.2019 р.) начальники автоколонн: № 1 -  Пиндич Ю.А.. № 11 -  Овсянніков B.C.. 
№ 14 -  JTicorop В.В.. № 14 -  Тулуман Е.С.. № 19 -  Скотніков A.B.. № 22 -  Нетовканий К.Н.. № 23 -  
Ковальчук Р.Я.. які пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від 18.11.2019 р. 
№ 207)_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки

Наказом по підприємству від 15.11.2012 р. №247 створено службу з охорони праці. Відповідальна 
особа за охорону праці у ПП «Транс Логістик» інженер з охорони праці Макєєва 
LL_____________________________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
На підприємстві розроблені, затверджені наказами керівника, введені в дію інструкції з 

охорони праці, а саме «Інструкція з охорони праці по організації та виконанні робіт підвищенної 
небезпеки під час виконання робіт на висоті» № 53, затверджена наказом по підприємтсву № 44 від
01.02.2017 року .______________________________________________________________________________

Всі працівники, які залучаються до виконання робіт на висоті, пройшли у ТОВ «УК СПЕКТР» 
навчання та перевірку знань з питань законодавчих та нормативно-правових, міжгалузевих та 
галузевих актів з охорони. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (протокол від 18.11.2019 р. № 207-1)

На підприємстві проводяться інструктажі (вступний, первинний, повторний.позаплановий, 
цільовий) з охорони праці із записом в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони
праці._________________________________________________ __________________________________
______ Виконання робіт на висоті оформлюється наряд-допуском з реєстрацією в «Журналі обліку
робіт за наряд-допусками та розпорядженнями».________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на пояс запобіжний лямочний тип ПЛК-3 та інш..
Обладнання знаходиться в справному стані, що підтверджено відповідними документами._________

експлуатаційної документації,

Працівники ПП «Транс Логістик» забезпечені спецодягом, спецвзуттям. індивідуальними та 
колективними засобами захисту згідно Норм: захисні окуляри: рукавиці комбіновані: пояс 
запобіжний лямочний тип ПЛК-3 (ДСТУ EN 795:2006) -  7 шт. (дата придбання - грудень 2019 р.): 
захисна каска -7  шт. використовують за призначенням_______________________________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці:_________
- Закон України «Про охорону праці»:___________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті:__________________
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями:___________________
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці:__________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці:_______________________
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці:
- «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництвві». затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337.
- НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 

засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
- НПАОП 60.2-3.06-98. Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуттся тв
інших засобів індивідуального захисту працівниками автомобільного транспорту.



Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, 
технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з 
охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення 
інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і 
безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні цткіштиві і небезпечні 

виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них
тощо.__________________________________________________________________________________ _______
______ Є в наявність бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з
охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та 
довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали____________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

А.В.РОСИНЕПЬ
(ініціали та прізвище)

УЛ. ю/£р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці / Л  20_ /р р .

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


