
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР-ТРАНС-ЛОГІСТИКА»________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49005, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд.35, оф.402, код згідно 
ЄДРПОУ 41412601_________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Гейдарова Вікторія Валеріївна (0562) 33-75-48_____________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: labprot@articus.com.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;
____________ Роботи виконуються на території України________________

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 можливої шкоди 
____________ договір не укладався_______________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 17.07.2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Г ейдарова Вікторія Валеріївна____________________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПА, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива: ємність для

та/або машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки,

зберігання зрідженого газу, зав. № 1635, 1988р.в., Україна________
тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  4 , у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  3____________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:labprot@articus.com.ua


Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди №09утл//20 від 01
лютого 2020 року з ФОП Новоточиновою Інною Юріївною) за адресою: смт. Ча
плине Васильківського району Дніпропетровської області, вул. Пушкіна, 1_______

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

Інші відомості Директор Гейдарова Вікторія Валеріївна, фінансовий дирек
тор Новоточинов Ігор Вікторович, головний механік Коваленко Володимир Воло
димирович, начальник відділу охорони праці Мар ян Наталія Валентинівна пройш- 
ли навчання в ТОВ «ДніпроБуд» та перевірку знань комісією Головного управлін
ня Держпраці у Дніпропетровській області:___________________________________

Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов язкове державне 
соціальне страхування», «Про об єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відпо
відно до нормативно-правових актів (витяги з протоколів засідань комісій з пере
вірки знань з питань охорони праці №№ №89/4.4/2018 від 07.05.18р., 282 від
29.03.18р., 1096 від 12.09.19р., 181/44/20109 від 22.07.19р.);_____________________

Законодавство про охорону праці. Правила безпечної експлуатації електроус
тановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98, Правила технічної експлуатації елект
роустановок споживачів. Правила пожежної безпеки (розділ №4п.1), (витяги з 
протоколів засідань комісій по перевірці знань з питань охорони праці №№ 335 від
13.04.18р., 935 від 02.08.19р.4);_________________________________________

НАПБ А.01.001 -2014 Правила пожежної безпеки в Україні» в обсязі Про
грами навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій (витяги з протоколів засідань комісій по перевірці знань з пожежної
безпеки №№ 335 від 13.04.18р., № 961 від 09.08.19р.);_________________________

НПАОП 0.001-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнан
ня, що працює під тиском (витяги з протоколів засідань комісій з питань охорони
праці №№712 від 16.07.18р., 95 від 28.01.20р.);________________________________

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання (витяги з про- 
токолів комісії по перевірці знань з питань охорони праці №№417 від 05.05.18р.,
1129 від 18.09.19р.);________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті 
(витяги з протоколів комісії перевірки знань з питань охорони праці №№352 від
18.04.18р.,1 від 02.01.20р.);_________________________________________________

Наказом по підприємству №10 від 05.09.19р. призначено відповідальну особу 
за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства головного механі
ка Коваленко Володимира Володимировича___________________________________

Наказом від 05.09.19р. № 9 Коваленко Володимира Володимировича призна
чено відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію облад
нання, що працює під тиском._________ ._____________________________________

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

Наказом № 1 по підприємству від 15.07.19р. створена служба з охорони пра
ці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладені на начальника відділу 
охорони праці Мар ян Наталію Валентинівну. На підприємстві наказом від 
01.08.2019р. № 3 створена комісія з перевірки знань питань охорони праці: Голова 
комісії директор Гейдарова В.В., члени комісії: Новоточинов І.В., Коваленко В.В.,
Мар’ян Н.В._____________________________ _________________________________

Наказом № 2 від 01.08.19р. затверджені та введені в дію наступні нормативні 
документи з охорони праці:____________________________________________

- Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;_____
- Положення про службу охорони праці підприємства;___________________



- Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці на підприємстві;_____________________________________________
- Положення про порядок проведення оперативного контролю з питань охо

рони праці;_______________________________________________________________
- Програма проведення вступного інструктажу з охорони праці на підприємс

тві; 
- Програма проведення первинного інструктажу на робочому місті для робіт

ників підприємства.______________________________________________________
Наказом №17 від 06.09.19р. на підприємстві затверджені інструкції з охоро

ни праці, в тому числі: №9 Інструкція з охорони праці для всіх працюючих на 
підприємстві; № 6 Інструкція про заходи пожежної безпеки на території підприєм
ства; № 14 Інструкція з охорони праці по наданню першої долікарської допомоги 
потерпілим при нещасних випадках; № 26 Інструкція з охорони праці для операто
ра заправних станцій._____________________________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємст
ві:_______________________________________________________________________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєст
рації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів 
засідань комісії з перевірки знань з питань охорони пра- 
ÜL_________________________________________________________________ ___________________________ ____

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

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та інструкцій з охо
рони праці за професією та видами робіт в обсязі виконуваних робіт (протоколи з 
навчання та перевірки знань комісією по підприємству № 1 від 10.01.2020р., №2,3 
від 21.08.20р.). Працівники підприємства раз на рік проходять попередній (періо
дичний) медичний огляд у медичному закладі -  поліклініці ПАО «ІНТЕПАЙП» 
(заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників ТОВ 
«УКР-ТРАНС-ЛОГІСТИКА» від 03.09.2019р.).________________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (пас
порт, посудини, що працюють під тиском). Фахівцями Науково-виробничої фірми 
«ПРОМСЕРВІСДІАГНОСТИКА» (дозвіл №511.13.30, строк дії дозволу продовже
но до 22.05.2023р.) проведено експертне обстеження (технічне діагностування) по
судини, що працює під тиском (висновок експертизи за результатами технічного 
діагностування № 16297019-09-08-0140.19 від 25.03.2019р.), а також проведен по
зачерговий технічний огляд посудини._______________________________________

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуа
льного захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), у відповідності 
до нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. 
Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів інди
відуального захисту._______________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 
25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об єктах з переробки пластичних мас»;



НПАОП 21.0-1.01-87 «Правила охорони праці у целюлозно-паперовій проми
словості»; НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації нава
нтажувачів»; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт»; «Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій», затверджений наказом Міністерства охорони здоров я України 
від 21 травня 2007 року №246; НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту 
здоров я під час використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 
0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці»; НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров я праців
ників під час роботи з екранними пристроями»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове по
ложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»; «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві», затверджений постановою Ка
бінету міністрів України від 17 квітня 2019 року №337; НПАОП 0.00-4.21-04 «Ти
пове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове поло- 
ження про комісію з питань охорони праці підприємства»; «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров я при використанні працівниками засобів індивідуально
го захисту на робочому місці», затверджені Міністерством соціальної політики Ук
раїни від наказом від 29.11.2018 року №1804 та інш.___________________________

Технічне обслуговування повітрозбірників проводиться своїми сила підпри
ємства.___________________________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям 
з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нор
мативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою
інтернету та друкованих видань._____________________________________________

На підприємстві в наявності кабінет охорони праці, облаштований навчаль- 
посібниками з охорони праці, актами законодавства, медичною 

ю ._________________________________________________________________
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

А &
(ініціали та-ирізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіа
льному органі Держпраці га 20\£С .̂
№ ^ _________________________.

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 (засто
сування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізични
ми 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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