
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АДВ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49019 м.Дніпро, вул. Сибірська, 35 код згідно ЄДРПОУ 24229173_____________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Директор Постоленко Ю рій Іванович (056) 732-08-71(72), advsniakfli.ua_______________
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;

__________ 49019 м.Дніпро, вул. Сибірська, 35________________________________________________
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 ш коди____________________________________
_____________________________________________________________________(найменування страхової компанії,

Згідно додатку 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно Постанови КМУ №1788 від 16.08.2002 р. на ТОВ «АДВ» страху
вання не проводиться тому, що підприємство не є обєктом підвищеної небезпеки 

(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__31 липня 2020 р._______
(дата проведення аудиту)

Я,_______________________ Постоленко Ю рій Іванович_____________________________
(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 експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:___________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання). Трансформаторна підстанція ТП 2326 - інвентарний 
номер 388. Складається з трьох комплектних трансформаторних підстанцій КТП- 
1000/6/0,4-У1 тупикового типу з розподільними пристроями на напругу 6кВ та 0,4 кВ і 
трансформаторного ТМГ 1000/6/0,4. Україна.

- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємкостями для газового моторного палива, а саме балони з харчовою газовою сумішшю 
складом 70% N2 (азоту) та 30% СО2 (діоксину вуглецю), (кількість 7 одиниць) Україна.

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 тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 6. 
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

Зазначена вище техніка є у власності підприємства, розміщена в адміністративно-виробничій 
будівлі (ділянка нарізки та пакування) та окремо стоячому К ТП -2326 на території, що належить 
ТОВ «АДВ». Договір оренди землі від 03.12.2012 р. зареєстрований Держкомземом 20.12.2012 р.

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

Інші відомості : Постоленко Ю рій Іванович - директор ТОВ «АДВ» - пройшов навчання в 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань комісією Головного 
Управління Держпраці у Дніпропетровській області, створеної на підставі наказу № 186 від
06.09.2019 р. (виписка з протоколу № 432 від 04.11.2019 р.).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ №27 від 12 
квітня 2017 р.). Голова комісії - директор Постоленко Ю.І. та члени комісії головний інженер 
Назаренко В.В. (виписка з протоколу № 99/4.5/2019 від 22.04.2019 р.) і інженер з охорони праці 
Клочкова Ж.А. (виписка з протоколу № 237/4.5/2017 від 23.10.2017 р.) пройшли навчання та 
склали іспити Загального курсу з охорони праці.

Головний технолог Роземборська О.О. та майстри виробництва Сітковський О.В., Корольова 
М.М., Соцков І.Ю. пройшли курс навчання по законодавчим та нормативно-правовим актам з 
охорони праці в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці Дніпропетровської області (протоколи № 331 від 13.09.2017 р., 
№ 364 від 09.10.2017 р., № 407 від 18.10.2019 р.)

Головний інженер Назаренко В.В., інженер з ОП Клочкова Ж.А., електромонтери з ремонту та 
обслуговування електроустаткування Яструб А.М. (в 1994 р. закінчив Павлоградський 
машинобудівний технікум по спеціальності «технік-електромеханік»), Цикало Є.О. (в 2000 р. 
закінчив Дніпропетровський монтажний технікум по спеціальності «технік-механік, монтаж 
промислового устаткування») пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» п.1.3. «Правил технічної 
експлуатацій електроустановок» V та IV груп з електробезпеки та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ( протоколи № 412 від
23.10.2019 р., № 8 від 22.01.2020 р., № 124 від 24.06.2020 р., № 158 від 16.07.2020 р.)
Головний інженер Назаренко В.В пройшов навчання з «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці Дніпропетровської 
області (протокол № 235 від 19.08.2020 р.),
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки в установленому порядку пройшли 
періодичну перевірку знань комісією підприємства із загального курсу охорони праці 
(протоколи № 16 від 09.08.2019 р., № 17 від 01.10.2019 р., № 19 від 31.01.2020 р., № 21 від
02.06.2020 р.).

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

Згідно ст.15 Закону України «Про охорону праці» наказом № 11 від 12.04.2004 р. у ТОВ 
«АДВ» створена служба охорони праці. Інженер з охорони праці Клочкова Ж анна 
Анатоліївна. На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію «Положення про 
службу охорони праці» (наказ № 24-д від 27.02.2017 р.).

Наказом № 27 від 12.04.2017 р. згідно п.3.9 «Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» затверджено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці у наступному складі:
Голова комісії: Постоленко Ю.І. - директор
Члени комісії: Назаренко В.В. - головний інженер
________________Клочкова Ж.А. - інженер з охорони праці
Згідно з «Типовим положенням про розробку інструкцій з охорони праці» на підприємстві 
розроблені і затверджені наказом № 37 від 02.10.2017 р. інструкції з охорони праці по



професіям і видам робіт. Зокрема: інструкція з ОП №8 для укладальника-пакувальника, 
інструкція з ОП №15 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, 
інструкція з ОП № 22 при експлуатації ручного електрофікованого інструменту, інструкція 
№36 по безпечному отриманню, транспортуванню та експлуатації газових балонів з харчовою 
газовою сумішшю. Усіх причетних працівників ознайомлюють з необхідними інструкціями з 
охорони праці під особистий підпис.

Накази з охорони праці:

Наказ №3 від 02.01.2020 р. «Про порядок проведення інструктажів з охорони праці»
Наказ №4 від 02.01.2020 р. «Про призначення відповідального за газове господарство» (головний 
інженер Назаренко В.В., протокол «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №180 від 12.07.2018 р.)
Наказ №7 від 02.01.2020 р. «Про призначення відповідального за пожежну безпеку» (головний 
інженер Назаренко В.В., протокол «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №100 від 17.04.2018 р.)
Наказ №8 від 02.01.2020 р. «Про призначення відповідального за електрогосподарство» (головний 
інженер Назаренко В.В)
Наказ №9 від 02.01.2020 р. «Про призначення відповідального за експлуатацію холодильних 
машин та установок» (головний інженер Назаренко В.В)
Наказ №10 від 02.01.2020 р. «Про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, 
спецвзуттям та ЗІЗ» (головний бухгалтер О.О.Никитюк)
Наказ №11 від 02.01.2020 р. «Про призначення відповідальних за роботу обладнання та якість 
виготовленої продукції» (головний інженер Назаренко В.В., головний технолог Роземборська О.О.)
Наказ №12 від 02.01.2020 р. «Про призначення відповідального за безпечну експлуатацію балонів 
з харчовою газовою сумішшю» (головний інженер Назаренко В.В)
Наказ №25 від 01.04.2020 р. «Про затвердження переліку професій з підвищеною небезпекою» 
(головний інженер Назаренко В.В., головний технолог Роземборська О.О.)
Наказ №28 від 29.05.2020 р. «Про призначення відповідального за справний стан посудин, що 
працюють під тиском» (головний інженер Назаренко В.В)

Згідно Додатка 2 до п.2.3 «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 на 
підприємстві визначено категорії працівників, які проходять попередній та періодичний 
медичні огляди в закладах охорони здоров’я, що має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, 
ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів.

В ТОВ «АДВ» ведуться:

«Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці»
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»
«Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці»
«Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з охорони праці»
«Журнал обліку нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки»
«Журнал обліку перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з гр.І за правилами електробезпеки»

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Діючі електроустановки підприємства напругою понад 1000 В пройшли експертне обстеження 
та можуть експлуатуватись в паспортному режимі. Встановлені на території ТОВ «АДВ». 
Введені в експлуатацію у 2005 році згідно технічних умов № 2720 від 16.11.2004 р.
ТОВ «АДВ» уклало договір з ТОВ «Спеціалізование підприємство «БУДЗВ’ЯЗОК» на технічне 
обслуговування електроустановок (протоколи налагоджування та випробування від 02.03.2020 р. 
№ 30/05/13, № 30/05/14, №30/05/15, №30/05/16; протоколи вимірювання опору розтікання на 
основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування від 02.03.2020 р. №5802, № 
5803, № 5804, протокол перевірки ізоляції та освітлювальної електропроводки № 5805),

Для поточної експлуатації електроустановок в обов’язковому порядку використовуються 
діелектричні рукавички, діелектричні боти, показники напруги, комплекти інструментів з 
ізольованими ручками проходять випробування в атестованій електротехнічній лабораторії ТОВ 
«ПОА КУПІНА», Підстава - експертні висновки від електротехнічної лабораторії ТОВ «ПОА



КУПІНА» (договір № 0 7 1 4 Е 0  віл 20.07.2020 р.). та протоколи №№ 33 1/280720. 33 2/280720. 
33 3/280720. 33 4/280720. 33 5/280720. 33 6/280720. 33 7/280720. 33 8/280720. 33 9/280720 від 
28.07.2020 р.

Підприємство співпрацює згідно договору з ПП «ЄВРОТЕХГАЗ» № 013-20 від 09.07.2020 р. на 
поставку газової харчової сумішші, а також на надання послуг з опосвідчення та ремонту 
балонів.

Згідно ст.8 Закону України «Про охорону праці» робітники ТОВ «АДВ» повністю забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям, 313 згідно Галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття, та інших 313 працівникам м’ясної промисловості. Засоби індивідуального 
захисту утримуються у справному стані, зберігаються та експлуатуються згідно інструкцій з їх 
експлуатації заводів-виготовлювачів. На підприємстві діє наказ № 10 від 02.01.2020 р. «Про 
порядок забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям та 313». Також 05.02.2020 р. ТОВ 
«АДВ» уклало договір №2616 з ТОВ «Ліндстрем» про послуги з обслуговування наданого в 
користування робочого одягу____________________________________________________________________ .

наявність експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

В ТОВ «АДВ» є в наявності необхідні діючі документи нормативно-правової бази з охорони 
праці, а саме:

1. Закон України «Про охорону праці»
2. Закон України « Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності»

3. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці

4. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском

5. НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці
6. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
7. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
8. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
9. ДНАОП 1.8-20-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м ’ясопереробних цехів
10. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 

на виробництві
11. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
12. Кодекс законів про працю України_______________________________________________________ ,

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

При прийомі на роботу працівників ознайомлюють під розпис про умови праці, наявність 
на робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих факторів, про їх права, про можливі 
наслідки недотримання вимог техніки безпеки.

сва. підпорядкованність і розподіл відповідальності посадових осіб, що 
посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог 

їь охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної небезпеки.

Постоленко Ю.І.
яс) (ініціали та прізвище)

■А» С 20 (ЬО р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці р. № . ' " ' ^ 1  .

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.
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