
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

В ідом ості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМО-ЕКСПРЕС»_______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Орловська, буд. 21____________

місцезнаходження,
___________________________________35863886_________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_____________________ Директор Осінчук Ірина Юріївна______________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
_____________________________056 3746029, termo-expres@ua.fm____________

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
__________________________ територія України_____________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф орм ація про н а я в н ість  договору  страхуванн я ц и в іл ьн о ї 
в ід п о в ід а л ь н о с т і перед  трет ім и  особами стосовн о  відш кодування 
н а с л ід к ів  можливої шкоди договір добровільного страхування відповідальності 
перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до поряд кута правил проведення 
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ
№ 1788 від 16.08.2002 р„ підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки_____ _______
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата 
його видачі)

Інф орм ація про проведення добр о в іл ьн о го  аудиту з  охорони 
прац і звіт за результатами аудиту з охорони праці № 23369086-12.l-04-3A-0473.20 від
22.07.2020 р„ проведеного ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»________________________

(дата проведення аудиту)
____________Я, Осінчук Ірина Юріївна ___________________________ __

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)
- цією  декларац ією  підтверджую в ід п о в ід н іс т ь  м ат е р іа л ь н о - 

т е х н іч н о ї
бази  та  умов п р ац і вимогам зак о н о д авства  з  питань охорони прац і 
та пром ислової безп еки  п ід  час виконання таких р о б іт  підвищ еної 
небезпеки  т а /а б о  е к с п л у а т а ц ії  (засто су ван н я) таких машин, 
м е х а н ізм ів ,у с т а т к о в а н н я  підвищ еної н ебезп еки :
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- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій;

- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
(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,
- технологічного транспортного засобу, а саме: екскаватора гусеничного моделі 

JCBJS330ME. зав. № JCBJS330CP81240844. 2008 р.в.. Великобританія_________________
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць: 8. на яких існує ризик виникнення травм: 5________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм

Офісне та виробниче приміщення підприємство орендує у ПрАТ «АТП 11263» за 
адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Орловська, буд. 21 (договір
оренди № 67/19 від 01.03.2019 рЛ________________________________________
будівель і споруд (приміщень),виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ:
Керівники та Фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Директор Осінчук Ірина Юріївна, головний інженер Скопа Олексій Євгенійович. 

інженер з гірничих робіт Федько Віктор Сергійович пройшли у ТОВ «Шанс. ЛТД» 
м. Запоріжжя навчання законодавчих актів з охорони праці та перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-65 від 04.06.2020 p.).

Директор Осінчук І.Ю.. головний інженер Скопа О.С.. інженер з гірничих робіт Федько 
B.C. пройшли у ТОВ «Шанс. ЛТД» м. Запоріжжя навчання НПАОП 45.2-7.02-12. ДБН
A.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області (протокол № 
20-70 від 09.06.2020 p.).

Директор Осінчук І.Ю.. головний інженер Скопа О.Є., інженер з гірничих робіт Федько
B.C. пройшли у ТОВ «Шанс. ЛТД» м. Запоріжжя навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» та перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-68 від 03.06.2020 p.).

Директор Осінчук І.Ю.. головний інженер Скопа О.C.. інженер з гірничих робіт Федько 
B.C. пройшли навчання у НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП Макаров 
Д.В. м. Запоріжжя НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1- 
1.07-01 «Правил експлуатації електрозахисних засобів» та перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 15.06-20 ЕЛ-ТЧ від 09.06.2020 p.). присвоєно
IV групу з електробезпеки (до та вище 1000 В).

Директор Осінчук І.Ю.. головний інженер Скопа О.С.. інженер з гірничих робіт Федько 
B.C. пройшли у ТОВ «Шанс. ЛТД» м. Запоріжжя навчання НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Запорізькій області (протокол № 20-69 від 05.06.2020 p.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за 
безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 12-ОП від 12.06.2020 р. відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства призначений інженер з гірничих робіт 
Федько B.C.
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Наказом № 15-ОП від 12.06.2020 р. відповідальним за організацію безпечного
виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри, призначений 
головний інженер Скопа О .Є.

Наказом № 16-ОП від 12.06.2020 р. відповідальним за організацію безпечного 
виконання будівельних робіт під час зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд,
зміцнення їх аварійних частин призначений головний інженер Скопа О.С.______________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 1-ОП від 04.06.2020 р. виконання 
функцій служби охорони праці директор Осінчук І.Ю. поклала на себе. 

наявністю служби охорони праці,
На Пі гтттриємстві переглянуті, затверджені і введені в дію наказом № 2-ОП 

від 04.06.2020 p.: «Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; «Положення про систему 
управління охороною праці на підприємстві».

Працівники підприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань 
охорони праці - вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються 
інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів 
праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 9-ОП від 09.06.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань 
діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова 
комісії: Осінчук І.Ю. -  директор; члени комісії: Скопа О.С. -  головний інженер, 
Федько B.C. -  інженер з гірничих робіт.

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № ІО-ОП від
10.06.2020 р. інструкції з охорони праці, зокрема інструкції з охорони праці «Для машиніста 
екскаватора». «Для арматурника».

Р о б ітн и ки  пі ттприємства пройшли навчання з загального курсу охорони праці та перевірку 
знань в комісії підприємства (протокол № 1 від 15.06.2020 p.).

Р о б ітн и ки  пі ттприємства пройшли навчання НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» 
та перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 3 від 19.06.2020 p.).

Робітники підприємства пройшли перевірку знань навчання НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» в комісії підприємства (протоколи від
12.06.2020 р. занесено до «Журналу протоколів перевірки знань»), присвоєна II групи з 
електробезпеки (до 1000 В).

Машиністи екскаватора Кушнір О.C., Малявін С.В. пройшли навчання НПАОП
0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» та перевірку знань в 
комісії підприємства (протокол № 4 від 22.06.2020 p.).

Робітники мають середньотехнічну фахову освіту, професійну підготовку здобуту на 
курсах.

Працівник Кутттнір О.С. здобув професійну підготовку за фахом машиніст 
екскаватора у ДП «НКК «Кривбасбуд» ПАТ «БК «Укрбуд» (посвідчення № 00001826 
від 02.08.2006 рЛ Працівник Малявін С.В здобув професійну підготовку за фахом 
тракторист-машиніст у ІЛТН Дніпропетровської ОДА (посвідчення АА № 257929 
від 07.07.2004 рЛ Працівник Скопа Є.О. здобув професійну підготовку за фахом 
арматурник у ПТУ № 48 м. Новомосковск (диплом HP № 30934224 від 22.06.2007 p.).
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Працівник Гудим С.П. здобув професійну підготовку за фахом муляр у ПТУ № 24 м. 
Дніпродзержинск (диплом HP № 11663697 від 30.06.1999 р.). Працівник Федько В.В. 
здобув професійну підготовку за фахом бетоняр у ДП «НКК «Кривбасбуд» 
(посвідчення № 0173 від 09.10.2009 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали: 
журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
журнали реєстрації проведення первинного, повторного та позачергового 
інструктажу з питань охорони праці;
журнали реєстрації проведення цільового інструктажу з питань охорони праці; 
журнали видачі наряд-допусків;
журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці;
журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту;
журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.______________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності паспорти, проекти організації робіт при будівництві та 

інструкції з експлуатації на обладнання, що застосовується при проведенні робіт: ручний 
електроінструмент. _____________________________________________________

експлуатаційної документації,

Робітники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. спецодягом
спецвзуттям. захисними окулярами і засобами захисту рук._____________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники 
Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд в КЗ 
«Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» (Надані медичні карти 
працівників від 08.06.2020 р.).

У наявності нормативно-правова база: НПАОП 0.00-4.21-04 «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»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту»: НПАОП 45.2-7.02-12. ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями». НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Матеріально-технічна база 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

ТОВ «ТЕРМО-ЕКСПРЕС» виконує роботи з зведення, монтажу і демонтажу будинків, 
споруд за договорами підряду, у відповідності з типовими технологічними картами та 
проектами виконання робіт. Для виконання земляних робіт, що виконуються на глибині 
понад 2 метри Підприємство орендує, згідно з договором оренди від 01.10.2019 р. з 
фізичною особою Бєловим О.В., екскаватор гусеничний моделі JCBJS330ME, 
зав. № JCBJS330CP81240844. 2008 р.в.. Великобританія.

Під час зведення, монтажу будинків, споруд ТОВ «Термо-Експрес» планує виконання 
арматурних, бетонних та робіт з цегляної кладки. Під час виконання арматурних робіт 
застосовується такий спосіб з’єднання арматури, як в’язка (без застосування електродугової 
зварки).
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Для виконання заявлених робіт в наявності є: екскаватор гусеничний моделі ІСВІ8220ЬС
(свідоцтво про реєстрацію в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області АЕ № 007367 від
27.08.2019 р.). бетонозмішувач пересувний, перфоратори -  2 од., молоток відбійний, кутова 
шліфувальна машина.

Підприємство______експлуатує______екскаватор______гусеничний______ЮЕШііЗЗОМЕ,
зав. № ІСВІ8330СР81240844, 2008 р.в„ Великобританія. Екскаватор гусеничний 
ІСВІ8330МЕ зареєстрований у ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (свідоцтво про 
реєстрацію великовантажного транспортного засобу АЕ № 007367 видане 27.08.2019 р. ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області) та пройшов перевірку технічного стану
15.01.2020 р.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що

друкованих видань____________
навчально-методичного забезпечення)

І.Ю. Осінчук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці____ л а  ______ .

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.

регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та
нормативно-правової та бази,

«,£3> о *  2020 р.
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