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Відомості про р о б о то д а в ц я ____ ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ ______________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  ФІРМА «ТРИПЛЕКС»____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, 21а , код згідно ЄДРПОУ 20244069_______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

___________Директор Смельянов Сергій Вікторович тел. /факс 35-00-08
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:

Роботи виконуються на території складських комплексів в с. Партизанське_
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Дніпровського району Дніпропетровської обл. та в м. Київ__________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків м ож ливої шкоди

________ договір не укладався________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я,_________ Смельянов Сергій Вікторович________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи -  підприємця)

цією декларацією  підтверджую  відповідність м атеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищ еної н еб е зп е ки :_________________________

(найменування виду робіт

Технологічні транспортні засоби: автонавантажувач NISSAN U1D2A20LQ, 
2010 р. в., Іспанія, державний номерний знак -Т 09373 АЕ, свідоцтво про ре
єстрацію АЕ 007392 від 27.08. 2019р., видане Головним управлінням

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка(за наявності)

Держпраці у Дніпропетровській області; електронавантажувач NISSAN 
AS1N1L13T, 2014 р. в., Іспанія, державний номерний знак - Т 09161 АЕ, 
свідоцтво про реєстрацію АЕ 007150 від 20.05.2019р., видане Головним

номер партії, дата виготовлення, країна походження

управлінням Держпраці у Дніпропетровській області________________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць-4, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм-2_________________________________________________________

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



Офісні та складські приміщення орендовані (договори оренди №370 від 
01.03.2018р., №372 від 01.03.2018р. та №405 від 29.12.2018р. з ТОВ 
«ФРЕНДС-714». Стоянка ТТЗ знаходиться за адресами: Дніпропетровська 
обл.. Дніпровський район, с. Партизанське, вул.Нова,58 та м. Київ, 
вул. М. Трублаїні, 2а________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів( цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІН Ш І відомості Директор Смельянов Сергій Вікторович, інженер з охорони 
праці Кучер Надія Василівна, начальник відділу логістики Доннік Віктор 
Вікторович, механік Порабкович Олександр Олексійович, енергетик 
Кошевенко Вадим Анатолійович пройшли навчання в ТОВ «УК «Спектр» та 
перевірку знань комісіями Головного управління Держпраці у Дніпропетров
ській області:

Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них НПА (витяги з протоколів №215-2 від 02.12.2019р., №190-1
від 30.09.2019р., № 974 від 20.09.2017р.______________________________________

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті
(витяги з протоколів № 014 від 24.01.2018р.та №  106 від 05.06.2019р.):________

НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів (витяг з протоколу №  145 від 23.07.2019р.):

ПБЕЕС,ПТЕЕС, ППБ(ІУ група з електробезпеки до 1000В, витяги з 
протоколів №176 від 05.09.2019р. та №13 від 23.01.2019р.);

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт (витяг з протоколу №  158 від 26.07.2019р.).

Наказом від 12.06.2019р. №10 завідуючого складом Редько Олексія 
Свгеновича призначено відповідальною особою за безпечну експлуатацію та 
технічний стан автонавантажувача NiSSAN U1D2A20LQ, який пройшов 
навчання в ТОВ «УК «Спектр» законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підви
щеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них НПА (витяг з протоколу № 
974 від 20.09.2017р)., НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів (витяг з протоколу №071 від 22.04.2019р.) та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області;

Наказом від 29.05.2019р. №Р9-ОП менеджера з логістики Ляховича 
Миколу Анатолійовича призначено відповідальною особою за безпечну 
експлуатацію та технічний стан електронавантажувача NiSSAN AS1N.1L13T, 
який пройшов навчання в НВЦ «Професійна безпека» законів України «Про
охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
«Про о б ’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них НПА, 
(витяг з протоколу № 145 від 23.07.2019р.); НПАОП 0.00-1.83-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів та перевірку знань комісі
єю Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу 
№ 81-510-19 від 24.05.2019р.)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству від 28.1 1.2017р. №01 створена служба з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці 
Кучер Надію Василівну____________________________________________________

наявністю служби охорони праці,



Наказом № 14/ОП від 25.07.2019р. затверджено склад комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці. Голова комісії-начальник відділу Доннік В.В., 
члени комісії: завідуючий господарством Редько О.Є., менеджер з логістики 
Ляхович М.А., інженер з охорони праці Кучер Н.В.

Також на підприємстві розроблені та введені в дію:
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження від 

28.11.2017p № 0П:
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охоро

ни праці (наказ від 28.12.2017р № 03):
Положення про систему управління охороною праці (наказ від 27.07.2018р. 

№ 16):
Програма вступного інструктажу з охорони працЦнаказ від 04.12.2017р.):
Навчальні плани, програми навчання та стажування з питань охорони 

праці (наказ від 30.11 2018р. №23):
Накази про затвердження та введення в дію інструкцій з охорони праці 

(наказ від 03.01.2018р. №01, наказ від 19.04.2019р. №08), в т. ч. Інструкція з 
охорони праці № 25 для водія автонавантажувача, Інструкція з охорони праці 
№ 41 для водія електронавантажувача, Інструкція з охорони праці №18 при 
проведенні вантажно-розвантажувальних робіт.

На підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструк
тажу з питань охорони праці: реєстрації інструктажів з питань пожежної без
пеки техногенної безпеки: реєстрації інструктажів з охорони праці на робо- 
чому місці: журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
Таран Г. Г. пройшов навчання за професією водій навантажувача в УКК 

«ІІРОФІ ЛАЙН» (посвідчення № 00400-ГІ від 26.03.2018р.), пройшов 
навчання в ТОВ «УК «Спектр» НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів (витяг з протоколу №005-1 від 
10.01.2019р.) та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області;

Сотніков О. В. пройшов навчання за професією водій навантажувача 
(спеціальність- водій електронавантажувача) в НВЦ «Професійна безпека» 
(посвідчення №668-13-2019 від 24.05.2019р.), НПАОП 0.00-1.83-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів (витяг з протоколу №668 
від 24.05.2019р.); ПБЕЕС,ПТЕЕС,ПУЕ (III група з електробезпеки, витяги з 
протоколів № 81-149ЕЛ-2019 та № 81-149ВЕЕН-2019 від 23.05.2019р.);

Бондар І. В. пройшов навчання за професією водій навантажувача 
(спеціальність- водій електронавантажувача) в НВЦ «Професійна безпека» 
(посвідчення №668-14-2019 від 24.05.2019р.), НПАОП 0.00-1.83-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів (витяг з протоколу №668 
від 24.05.2019р.); ПБЕЕС,ПТЕЕС,ПУЕ (НІ група з електробезпеки, витяги з 
протоколів № 81 -149EJI-2019 та №81-149В ЕЕІ1-2019 від 23.05.2019р.): 
Працівники підприємства пройшли навчання і перевірку знань комісією ТОВ 
фірма «Триплекс» згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00- 
1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».

На підприємстві є в наявності необхідна експлуаційна документація 
(керівництво з експлуатації та технічного обслуговування навантажувачів.



журнал обліку технічного обслуговування та ремонту навантажувачів. Техні-
чний огляд електронавантажувача. та автонавантажувача проводився 
спеціалістами ДП «Придніпровський ЕТЦ» (акти державного технічного огля
ду ТТЗ від 17.04.2019р. та 26.06.2019р.)
Технічне обслуговування автонавантажувача NISSAN U1D2A20LQ здійсню

ється працівниками Філії ТзОВ «Мікро-Ф Дніпро» згідно договору №18- 
08/08-1ВР від 08.08.2018р.;технічне обслуговування електронавантажувача 
NISSAN AS1N1L13T здійснюється працівниками ТОВ «БАФ Україна» згідно 
договору № 906261-1 від 26.06.2019р.______________________________________

експлуатаційної докум ентації

Працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, іншими 
засобами індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших 
засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів.

засобів індивідуального захисту.

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд 
у КЗ «Дніпропетровська центральна районна лікарня Дніпропетровської 
обласної ради».

На підприємстві є в наявності необхідна нормативно - правова документація: 
Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці; НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів; НПАОП 0.00-1.62-12 Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; 
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт; НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; 
НПАОП 0.00-6.01 -10.Порядок проведення державного технічного огляду 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів та інші.

В ТОВ фірма «Триплекс» є куточок з охорони праці, посібники, плакати.
Нормативно-правова база своєчасно оновлюється за допомогою Інтернету та 
друкованих видань.

нормативно-правової та  матеріальнр^гехдічної бази навчально-методичного забезпечення)

Ємельянов
Ф ір ^ .д  ' (щїЦіали та прізвище)

«26» грудня 2 0 1 < /р / /  ^  ‘
М8 г 0 2 4 4 С Є 9 / * /

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у тери
торіальному органі Держпраці <?£/ 20 &  р.№ Л? //

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 не
безпеки.

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


