Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

m /m

? -

___20___р

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_____
____________________ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 11 код, СДРПОУ 42407676
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор - Вишньов Вадим Маркович. тел. +380980591955___________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

е - mail: azs.ntrade@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 автозаправних станціях з автогазозаправними пунктами Товариства з_______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Обмеженою Відповідальністю «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» в місті Дніпро________________________
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,

Вишньов Вадим Маркович ________________________________________________ :______
(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 підвищ еної небезпеки, тип або м арка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

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

Робочих місць 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 8___________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство складається з офісного приміщення та автозаправних станцій з автогазозаправними
пунктами. Офісне приміщення розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського. будинок 11.
Автозаправні станції розташовані в місті Дніпро за наступними адресами: автозаправна станція з
автогазозаправним пунктом № 1. вул Журналістів. 13 (договір аренди № 2 відОІ.11.2019 з ТОВ
«Морганіт»; автозаправна станція з автогазозаправним пунктом № 2. вул. Набережна Заводська. 53А
(договір аренди №2-01/11/19 від 01.11.2019 з ТОВ «Джерман Дніпро»; автозаправна станція з
автогазозаправним пунктом № 3. 1-й Запорізький тупик. 8 (договір аренди № 1 від 01.11.2019 з ТОВ
«Морганіт»): автозаправна станція з автогазозаправним пунктом № 4/5, вул. Набережна Перемоги. 83
(договір аренди № 1-15-12 від 15.12.2019 з ТОВ «Дримм»); автозаправна станція з автогазозаправним
пунктом № 325. вул. Миколи Хвильового. 47 (договір аренди № 1 від 05.12.2019 з ТОВ «Дипломат
Груп»); автозаправна станція з автогазозаправним пунктом № 373. вул. Київська, 2 (договір аренди
№ 2-15-12 від 15.12.2019 з ТОВ «Дримм»); автозаправна станція № 412. вул. Маршала
Малиновського, 92 (договір аренди № 1-01/11/19 від 01.11.2019 з ТОВ «Джерман Дніпро»);
автозаправна станція № 420. вул. Передова. 263Б (договір аренди № 1-08-01-20 від 08.01.2020 з ТОВ
«Віксард».________________ ________ _______________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор Вишньов Вадим Маркович, пройшов навчання в ТОВ «Учбовокурсовому комбінаті ПРОФІЛАЙН», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області:____________ _____________________________________________________
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів (витяг з протоколу № 3/4.5/2019 від «14» січня 2019 р.). «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів). «Правил пожежної безпеки» (посвідчення № 0040 від «16» січня
2019р.). «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила
безпечної роботи з інструментом і пристосуванням» НПАОП 0.00-1.71-13 (витяг з протоколу № 001
від «03» січня 2020р.. «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.001.76-15; «Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 (витяг з
протоколу № 005 від 16 січня 2020р.)._______ ________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Механік з ремонту устатковання Громов Анатолій Леонідович, пройшов навчання в ТОВ «Учбовокурсовому комбінаті ПРОФІЛАЙН». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області:_________________________________________________________________
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу № 15 від «24» січня
2019р.). «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98
(Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів). «Правил пожежної безпеки»
(посвідчення № 0041 від «16» січня 2019р.). «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила безпечної роботи з інструментом і пристосуванням» НПАОП
0.00-1.71-13 (витяг з протоколу № 001 від «03» січня 2020р.; «Правила безпеки систем
газопостачання» НПАОП 0.001.76-15; «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 (витяг з протоколу № 005 від 16 січня
2 0 2 0 р .).___________________ _________________________________________________________________________________

Начальник складу паливно - мастильних матеріалів Хараман Олексій Сергійович, пройшов
навчання в навчальному центрі з охорони праці ТОВ Макаров Д.В., перевірка знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській о б л а с т і : _________________________
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу № 1.10-19 від «09» жовтня
2019р.). «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, «Правила
безпечної роботи з інструментом і пристосуванням» НПАОП 0.00-1.71-13 (витяг з протоколу № 001
від «03» січня 2020р., «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.001.76-15: «Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 (витяг з
протоколу № 005 від 16 січня 2020р.).___________ ____________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству від 09.01.2020р. № ОЗ-ОП створено службу з охорони праці.
Наказом від 09.01.2020р № 01-ОП функції інженера з охорони праці покладено на механіка з
ремонту утатковання Громова А.Л.___________________________________________________________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 04-РП від
09.01.2020р.: Голова комісії директор Вишньов В.М., члени комісії: Громов А.Л.. Хараман О.С.
На підприємстві розроблені:________
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № ОЗ-ОП від 09.01.2020р.);________
Положення про про систему управління охороною праці (наказ про затвердження № ОЗ-ОП від
09.01.2020р.);______________________________________________________________________________
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві
(наказ № 07-011 від 10.01.2020р.);_________ _____________________________________________________
Програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № ІО-ОП від
10.01.2020р.):___________________________________________________________
Програма проведення первинного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці
(наказ
№ Ю-ОП від 10.01.2020р.):__________________________________________________________________
Наказом № 02-РП від 09.01.2020р. призначено відповідальних осіб за проведення вступного,
первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів;______________________________
Наказом по підприємству від 09.01.2020 року № 05-РП відповідальним за безпечне виконання робіт
на висоті призначено начальника складу паливно - мастильних матеріалів Хараман О.С.___________
Перелік інструкцій з питань охорони праці (наказ про затвердження № ІО-ОП від 10.01.2020р.), в
тому числі: Інструкція з надання першої долікарської допомоги - ЮП № 01; Інструкція з охорони
праці при роботі з електрифікованим інструментом - ЮП № 03; Інструкція з охорони праці під час
виконання робіт на висоті - ЮП № 05.
_____________________ ____________________________
Перелік журналів з питань охорони праці, які ведуться на підприємстві:_________________________ _
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці.
_______ ________________________________________________ ___________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Робітники підприємства проходять інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони
праці у встановленому порядку. Наказом по підприємству № 06 - ОП від 09.01.2020р. затверджено
план - графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці по професіях та видам
робот, з яким працівники ознайомлені під особистий підпис. Після проведення перевірки знань
оформлюються протоколи перевірки знань з питань охорони праці для допуску працівників до
виконання відповідних робот.__________________________________________________________
Робітники підприємства пройшли відповідне навчання та допущені до виконання робіт підвищеної
небезпеки, а саме: Ханенко Валентин Максимович, Ткаченко Ігор Олександрович, Якименко Георгій
Вікторович. Кулик Валерій Павлович, Тума Олег Вікторович, Коваленко Сергій Анатолійович,
Понедільченко Сергій Миколайович, Ладагін Андрій Юрійович, які виконують роботи на висоті,
пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства (протокол № 03 від 17.01.2020р.)
НПАОП 0.00-1.15-07«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.7113 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» та інструкції з охорони
праці за професіями та видами робіт.________________________________________________________
В наявності експлуатаційна документація, паспорти та інструкції з експлуатації обладнання._______
Товариством створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт. Працівники ТОВ
«НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального

захисту (наказ № 11-ОП від 10.01.2020р.), згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів
індивідуального захисту (захисні окуляри, сигнальні жилети, запобіжні пояси ПГГ1-Г11-2-1420У1.1,
рукавички з нетрильним покриттям, рукавички бавовняні та інше), у відповідності до чинних
нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста карта видачі 313. Ведеться Журнал
видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313.______________________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності наступні документи: Закон України «Про охорону праці». НПАОП 0.004.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Вимоги безпеки при
роботі на висоті. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Правила безпечної роботи з
інструментом та пристроями. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті: НПАОП
0.00-6.03-93 «Порядок розробки та затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що
діють на підприємстві»: НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; ДБН
А.3.3-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»; НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік
робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», та інші.
На підприємстві затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, затверджено
та введено у дію положення про проведення навчання та перевірці знань з питання охорони праці,
підприємство забезпечено наглядними посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці,
які регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань. Обладнано кабінет для
проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці. В наявності наглядні
посібники та плакати з питань охорони праці. Робочі місця забезпечені інструкціями з питань
охорони праці за професіями та видами робіт._________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.М. Вишньов
ніціали та прізвище)

« /2 . » А У У М О Т О 2 0 2 0 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці/ ^ 1
20яйф. №
/ 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 в паспорті.".

