
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з 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@,email .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 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 1788 від 16 листопада 2002 року TOB «ТК Артвей» не належить об'єктів підвищеної 
небезпеки_______________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 11.06.2020________________________
(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:
Заповнення, злив цистерн та інших ємностей із зрідженим газом (пропан-бутан). їх зберігання..

(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 -  5. в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  2.
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.) знаходяться за адресою: м. Дніпро, в у л .  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 ? 
профілактики та ліквідації наслідків аварії в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат». 
Протокол від 10 жовтня 2019 р. № 2823. Перевірка знань комісією Головного управлінт 
Держпраці у Запорізькій області.



______Директор -  Бугер С.М.. менеджер з логістики Соколов С.В. та інженер з охорони праці
Мартиненко В. 1. пройшли 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 ДП ЗНКК № 3238 від 22.11.2019р.). Правила 
пожежної безпеки в Україні (Витяг з протоколу ДП ЗНКК № 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 (Витяг з протоколу ДП ЗНКК № 2905 від 17.10.2019 
p.). Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОПО.ОО-5.11-85 
(Витяг з протоколу Д11 ЗНКК № 673 від 12.03.2020 p.). Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (Витяг з протоколу ДП ЗНКК № 2922 від 21.10.2019р.). 
Правила охорони праці під час експлуатації судин під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 (Витяг з 
протоколу ДП ЗНКК № 2825 від 11.10.2019 p.). Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 (Витяг з протоколу ДП ЗНКК № 2865 від 11.10.2019 p.). Правила 
безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 та Газопостачання ДБН В2.5-20-2001 (Витяг з 
протоколу ДГІ ЗНКК №3097 від 06 11.2019 p.).____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

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 
відповідальні ..у. за безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском та наказом № 11-ОП 
від 10.10.2019р. -  відповідальним за роботи на висоті, безпечне виконання газонебезпечних робіт. 
Наказом №  01 -ОП від 30.09.2019 р. створена служба з охорони праці. Ф у н к ц і ї  з  охорони праці 
покладені на інженера з охорони праці Мартиненка В. І. (Наказ ОІ-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 п і д п р и є м с т в і  розроблені та переглянуті:

-  Положення про службу охорони праці (Наказ про перегляд та затвердження № Ю-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 № Ю-ОП від 30.09.2019 р.)______________________________________________

-  Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (Наказ про перегляд та 
затвердження № Ю-ОП від 30.09.2019 р.)______________________________________________

-  Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (Наказ про перегляд та_________
затвердження № Ю-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______________________________________________________________________

-  Зі і. . = вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підприємстві 
ро і •. . .ієно та затверджено 35 інструкцій з охорони праці, в тому числі Інструкція з охорони 
пра.Л № 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 
с\,;,. гід тиском. Інструкція з охорони праці № 35-ОП для наповнювача балонів 
автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій.

-  На ! і і;-іриє.мстві ведуться журнали вступного інструктажу, інструктажів з питань охорони 
пр£_. 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 навчання та інструктажу з питань охорони праці.



Працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, що декларуються
пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу «Охорона 
праці», НПАОП 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.

Заправник заправної станції Липа О.П. пройшов курс спеціального навчання та склав іспити 
з безпечної експлуатації АЗС та АГЗС.

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 ПШ-1. 2018 р.в.: газоаналізатор Зонд -  1. 2017 р.в.: резервуар СУГ- 
10Н.1)._______________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

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 ПШ-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, резервуар СУГ-10Н. 1 та інш.

Між TOB «ТК Артвей» та TOB «МНЗ» укладено договір №12 від 01.03.2019 року на
постачання скрапленого газу.___________________________________________________________

Для зберігання ємностей на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх 
від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих
матеріалів._______________________________________

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 
наглядними посібниками._______________________________________________________________

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Бугер С,М.
(ініціали та прізвище)

обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці, ? ^  20£&^_ р. N S J?
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