ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНО Ю ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОСПЕЦТРАНС»_______________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50074, Д ніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Гетьманська, будинок 2Г
місцезнаходження,

_________________________________ код СДРПОУ 33265283_______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________керівник - директор Ліщук Леонід Степанович____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_________________________________ тел +380675417965___________________________________
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;

Д ніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 2Г_____________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди:
Згі лно з додатком 1 до порядку та правилами проведення страхування цивільної
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

відповідальності перед третіми особами згідно з постановою Кабінету міністрів № 1788
відіб.08.2002 року на ТОВ "ЕКОСПЕЦТРАНС" страхування не проводиться, тому, що
не є об’єктом підвищ еної небезпеки.
______________________________________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

28.05.2020_____
(дата проведення аудиту)

______ Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромТехДіагностика»________
Я, Л іщ ук Леонід Степанович_____________________________________________________
(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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки:
Ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, усталю вання підвищ еної
підвищ еної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до П орядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, усталю вання підвищ еної небезпеки,- технологічних транспортних засобів.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

17 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 13______
кількість робочих місць, у тому числі тих,
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на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: адміністративні та виробничі споруди за адресою : м.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 2 Г , __________ _________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Ліщ ук Л.С., інженер з охорони праці Костенко В.І, інженер
з безпеки руху Терьохін М .С.. начальник служби енергозабезпечення Кулібаба М.В- та
інші посадові особи пройш ла 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», перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Д ніпропетровській області (протокол № 362/4.20-2019 від 12 квітня 2019
року), «Правил охорони праці під час вантаж но-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.001.75-15, 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» (НПАОП 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» (НПАОП 40.11.21-98. протокол № № 383/4.20-2019 від 12 квітня 2019 року): «Правил охорони праці під
час експлуатації обладнання, що працю є під тиском» (НПАОП 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 пож еж ної 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» (НПАОП 0.00-1.76-15) Типової інструкції з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85). протокол № 371/4.20-2019 від 12
квітня 2019 року
______ Наказом по ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» № 137 від 14.05.2020 призначено
відповідальним за проведення технічного обслуговування та ремонту колісних
автотранспортних засобів начальника авторемонтної служби начальника Ш еремет А.М.
(перевірка знань з питань охорони праці комісією підприємства на підставі наказу № 149
від 13.05.2019 року: «Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки» (протокол № 5 від
02 березня 2020 року). «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15. протокол № 7 від 02 березня 2020 року): «Правил охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13. протокол № 13
від 25 травня 2020 року) «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском» (НПАОП 0.001.81-18. протокол № 12 від 25 травня 2020 року).
«Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства, установ та організацій, до
обов'язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки» (протокол № 6 від 02
березня 2020 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 переглянута структура
служби охорони праці. Ф ункції служби охорони праці покладені на інженера з охорони
праці Костенко Віту Іванівну__________________________________________________________
________ Наказом № 149 від 13.05.2019 року створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці: Голова комісії: директор Ліщ ук Л.С. члени комісії: інженер з ОП Костенко
В.І. начальник служби енергозабезпечення Кулібаба М.В.________________________________
________ На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію:_______________________

з
________ - «П орядок застосування наряд-допусків на виконання робіт підвищ еної
небезпеки» (наказ № 208 від 01.06.2016)
__________________________________________
________ - «Положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірка знань з питань
пожежної безпеки» (наказ № 202 від 0 1 . 0 6 . 2 0 1 6 ) ____________________________________
________ - «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)
__________________________________________
________ - «Положення про забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на
робочому місці інш ими засобами індивідуального захисту» (наказ № 375 від 11.11.2019)
________ - Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 179 від
18.05.2016 )
- П рограма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 179 від
18.05.2016 )
____________________________________________
________ - П ерелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд № 58 від 24.02.2020') в
тому числі: Інструкція з охорони праці слюсаря по ремонту автомобілів № 14, Інструкція з
охорони праці для осіб, що працю ю ть з ручним інструментом і пристосуваннями № 33,
Інструкції з пожеж ної безпеки.__________________________________________________________ .
______ Перелік ж урналів 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, журнал видачі інструкцій з охорони праці,
журнал видачі нарядів, журнал реєстрації нещ асних випадків на виробництві та інші_____
П рацівники підприємства, які виконують ремонт та технічне обслуговування
машин, щороку проходять навчання та перевірку знань в комісії підприємства з
загального курсу «Охорона праці». «П равила пожежної безпеки України» Н АПБ А .0 1.00114. «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._____
______ П рацівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у КЗ
«Криворізька міська лікарня № 3» КМР».______________________________________
______ На підприємстві проведена атестація робочого місця слю саря з ремонту автомобілів
з залученням Д У «Українського науково-дослідного інституту промислової медицини» м.
Кривий Ріг.______________________________________________________________________________
Працівники (слю саря з ремонту автомобілів) пройш ли навчання та перевірку знань законів
і нормативних актів з охорони праці, техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій на
виробництві, електро- і пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення,
загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещ асних випадків на
виробництві та професійних захворю вань (протокол №3 від 25.06.2019 р).. Правил
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13
(протокол № 2 від 25.06.2019 р).. Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол №1 від 25.06.2019 р.) та інші. Слюсаря з ремонту
автомобілів пройш ли навчання за професією, а саме:____________________________________
- Войтко А.М . слю сар з ремонту автомобілів (посвідчення № 120 від 16.08.2001 р„
Держ гірпромнагляд м. Кривий Ріг________________________________________________
- Ш арун Г.І. слю сар з ремонту автомобілів (свідоцтво № 18-01 від 25.10.2001 р. м.
Кривий Ріг. ТОВ «КУБ»__________________________________________________________
- Войтко В.М. слюсар з ремонту автомобілів (диплом HP № 41920091 від 15.02.2012
p., м. Кривий Ріг, М ежрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у
запас військовослужбовців
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-

Бойко С.Б. слю сар з ремонту автомобілів (посвідчення № 736 від 17.10.2002 р.. м.
Кривий Ріг, Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей) та ін.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_______ При виконанні робіт підвищ еної небезпеки використовується наступне
обладнання: компресор, пневмонагнітач змазки, пневматичний гайковерт (3 од.), установка
для роздачі мастил 'Т Іех Ь ітес", верстаки, домкрати, ключі, ключ динамометричний,
лещ ата слю сарні (3 од.), набір інструменту (торцеві ключі (94 предмети), та інший
спеціальний інструмент. _______________________________________________________________
_______ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти.
керівництво з експлуатації. Положення про технічне обслуговування та ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом № 3 від 16.05.2018
року, акти технічних оглядів, графіки обслуговувань та випробування)___________________
експлуатаційної документації,

________ П рацівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям і
засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «М інімальні
вимоги безпеки і охорони здоров ’я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці за професіями». Норм видачі спецодягу та
інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, костюм
х/б. ш кіряні чоботи М БС та рукавички, інше). На кожного працівника заведена особиста
картка видачі 313
______________________________________________________________
засобів індивідуального захисту

________ На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого
реєстру НПАОП. а саме:______ _ _ _ _ _ ___________________________________________________;
________ ЗУ № 229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р._______________
________ П останова КМ У № 1107 від 26.10.11 р. «П орядок видачі дозволів на виконання
робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
усталю вання підвищ еної небезпеки» із змінами._________________________________________
________ НПАОП 0.00-2.01-05 П ерелік робіт підвищ еною 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 працю є під тиском»________________________________________________________________
________ НПАОП 0.00-1.16-96 П равила атестації зварників._____________________________
________ НПАОП 0.00-1.15-07 П равила охорони праці при виконанні робіт на висоті
________ НПАОП 0.00-1.71-13 П равила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями___________________________________________________________________________
________ НПАОП 28.52-1.31-13П равила охорони праці під час зварю вання металів______
________ НПАОП 0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
________ 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___________ _
________ НПАОП 40.1-1.07-01 П равила експлуатації електрозахисних засобів____________
________ НПАОП 40.1-1.21-98
Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів____________________________________________________________________________
_________ Наказ М ОЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів
працівників певних категорій_________________________________________________________
________ На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці._________________________________________________
________ Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових
актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП,
ДБН. тощ о) та технічної документації П ідприємства складає понад 100 видань у
паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Ф онд систематично
поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується._______________________

________ На підприємстві обладнаний кабінет охорони праці, оснащ ений необхідною
оргтехнікою, стендами з охорони праці, навчальними посібниками. М атеріально-технічна
база^5ІІ^Ьврга р ^ м о г а м законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
р-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

__ Л.С. ЛІШУК
відпис)

територіальному

Примітки:

зареєстрована у журналі обліку
органі
Держпраці
//?

(ініціали та прізвище)

суб’єктів

господарювання

у
р.

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.”.

