
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ТЕХТРАНС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49107, м. Дніпро, вулиця Шинна,2, к.1________________________________________________
місцезнаходження,

_________ Код ЄДРПОУ 39521048;________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Каджаєв Рамаз Гівієвич -  директор 0674695959
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: techtranseko@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;
на теріторії 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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС", строк дії 06.04.2021 року, №47637вто0 від
06.04.2020 р.
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці : 21.07.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, Каджаєв Рамаз Гівієвич_______________________________________________
(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, 
устаткування підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра._____________________________________
(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 -  10, в том числі тих, на яких існує виникнення травм -  4 робочих 

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

Офісне та виробниче приміщення орендовані (Договір оренди приміщення № 10 від 01.04.2017 
р. з ТОВ «Сервісний центр «АВТОМИР») за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. 
Шинна, буд. 2, офіс 4; Виробничі обєкти згідно договору підряду

mailto:techtranseko@gmail.com


Інші відомості:

Особи відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки:
Директор Каджаєв Рамаз Гівієвич призначений відповідальною особою за бепечне ведення 
робіт на висоті наказом № 3/от від 08.07.20р.; навчання Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищенної 
небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у ТОВ «Учбовий центр 
«Престиж» та перевірку знань комісією Г оловного управління Держпраці у Запорізькій області 
згідно витягу з протоколу від 07.07.2020 р. № 20-67; навчання «Правил охорони праці під час 
роботи на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «Престиж» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно витягу з 
протоколу від 06.07.2020 р. № 20-65; навчання з питань «Пожежна безпека» у ТОВ «Учбовий 
центр «Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно витягу з протоколу від 08.07.2020 р. № 20-68;
Прибиральники Солдатенкова О.Ф., Лукич В.В., Гайдук В.І., Шилінков Г.Г., навчання «Правил 
охорони праці під час роботи на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 у ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно протоколу від 06.07.2020 р. № 20-65/3;__________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки;

Наказом №1/1 по підприємству від 08 липня 2020 року створено службу з охорони праці. 
Функції служби охорони праці покладені на директора Каджаєва Рамаза Гівієвича (наказ від
08.07.2020 №3/). ____________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 9/от від 08 липня 2020 року призначена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці :

- директор Каджаєв Р.Г.
Наказом № 7/от від 08 липня 2020 року затверджені:

-Положення про службу охорони праці;
-Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
-Перелік інструкцій з охорони праці;
-План-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
-Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті;
-Посадові інструкції для директора, прибиральника.

Працівники підприємства проходят навчання у відповідності затверджених «Положення про 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці» та план-графіка проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці. Медичний огляд проходять згідно з укладеним 
Договором з КЗ «Дніпропетровський Наркологічний диспансер» № 28/20 від 02.07.2020 року.
На підприємстві проводяться інструктажі та ведуться журнали.
Перелік журналів 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; журнал протоколів засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці.
Працівники підприємства ТОВ "ЕКО-ТЕХТРАНС", що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з 
"Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", затвердженим наказом 
МОЗ України від 21.05.2007 № 246.
На. підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища,, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій
на 2020 рік"._______________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

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



Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке
обладнання: пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі, 
страхувальні, опорні та допоміжні канати, уловлювачі з вертикальними канатами, фал 
запобіжний 1ФК, сітки захисні, стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, страхувальні, 
опорні та допоміжні канати (акт випробування від 29.08.2019 р. ). уловлювачі з вертикальними 
канатами, запобіжні верхолазні пристрої ПВУ-2 (акт випробування від 12.12.2019 р.). 
страхувальні системи, захисні каски, захисні костюми, пояси лямкові комбіновані ПЛК-3 в 
комплекті зі стропом г тросовим (акт випробування від 12.12.2019 р.). Усе обладнання та ЗІЗ 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням 
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом № 2/2 від 08.07.2020 р.
створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого______ устатковання, що
використовуються під час виконання робіт на висоті.

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» НПАОП 0.00-4.26-96 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивівдуального захисту (пояс запобіжний, пояс лямковий з канатом, Костюм (на 12міс.), 
черевики (на 12міс.), рукавиці (на 1міс.), каска захисна (до зносу), підщоломник (на 12міс.), 
окуляри захисні відкриті (до зносу), респіратор пилозахисний(до зносу), у зимку додатково: 
куртка утеплена(на 36міс.),чоботи(на36міс.), підшоломник утеплений (на 24міс.), пояс 
запобіжний безлямковий (черговий), які були придбані у червні 2020 року.

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці:
І.Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92р. №2695-ХТТ. Закон Україним «Про внесення 
змін до закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року.
2. Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене Держкомітетом України по нагляду за охороною праці 26.01.05р. №15 
(НПАОП 00.0-4.12-05).
З.Закон України про об'єкти підвищеної небезпеки.
4.Конституція України, Закон України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правові акти органу виконавчої влади.
5. Кодекс законів про працю України, Цивільний і Господарський кодекси України, Кодекс 
цивільного захисту.
6. Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 
р. № 1105-XIV.
7. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98), 
затведжені Комітетом по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики 
України від 09.01.1998 р. № 4.
8. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на 
виробництві, затверджений Постановою КМ України від 30.11.2011р. №1232.
9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджені наказом Держкомітету 
України з нагляду за охороною праці від 29.01.1998р. №9 (НПАОП 0.00-4.15-98).
10. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом 
Держгірпромнаглядом України від 27.03.2007р. № 110 (НПАОП 0.00-1.15-07).

На підприємстві існує куточок з охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою, стендами з 
охорони праці, навчальними посібниками.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.
На підприємстві у липні 2020 року були придбані нижче вказані обладнання та інструмент:
- для робіт на висоті -підмостки, пояс запобіжний;

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення



Каджаєв Р.Г.
( ін іціали та прізвищ е)

5 а і І
13 серпня

Декларація 
органі Держпраці

у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
20Ж?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.”.

р£< чого / /  
ГООГ. ЩО. (/*/


