
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Аптеки медичної

академії»_________________________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49106, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Героїв, будинок 32; код згідно з ЄДРПОУ
30011521_________________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Гончаров Сергій Іванович; телефон (056) 374-99-25; email: ama@ama.dp.ua 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Любарського, буд 25______________________________
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 згідно Порядку і правил проведення 
обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може 
бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до 
аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру , затрердженими Постановою КМУ № 
1788 від 16.11.2020р об'єкт підприємства не належить до групи об'єктів підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 04 березня 2020 р,
Державне підприємство «Придніпровський експертно- технічний центр Держпраці»___________

(дата проведення аудиту)
Я, Г ончаров Сергій 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 виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива. : камери стерилізаторів парових ВК-75-01- 2 од,: 2008 рік
виготовлення, 2012 рік виготовлення, Росія_________________________________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

Ліфти: малий вантажний ліфт ІБО - А, в.п 100 кг, 2017 рік виготовлення, Німеччина__________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

mailto:ama@ama.dp.ua


номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць- 36, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 8

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
нежитлове приміщення орендоване за договором оренди № 2 від 30 листопада 2018 р у________
ДП «Аптечний дім» за адресою м. Дніпро, вул Любарського, 25. Будівля одна, один підрозділ;

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
для господарської діяльності з медичної практики___________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Наказ про призначення відповідального за безпечну експлуатацію посудин, що працюють під 
тиском № 56/1-19 від 23.05.2019 ТОВ «Аптеки медичної академії» -Братусь О.В., завідувач клініко - 
діагностичної лабораторії Лікувально- діагностичного центру. Протокол навчання № 524 від 
22.05.2019 засідання комісії перевірки знань з питань охорони праці «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18

Відповідальним за справний стан ліфта маловантажного наказом по підприємству ТОВ 
«Аптеки медичної академії» № 128-18 від 08.11.2018 призначено Братусь О.В. завідувача клініко - 
діагностичної лабораторії Лікувально- діагностичного центру. Пройшла навчання та перевірку знань
з «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08. Протокол перевірки знань 
№ 1074 від 25.09.2018, посвідчення 10447

Братусь О.В. завідувач клініко -діагностичної лабораторії Лікувально- діагностичного центру- 
пройшла навчання і перевірку знань з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
НПАОП 40.1-1.21-98 , протокол № 1149 від 12.10.2018, посвідчення № 11680

Відповідальний за електрогосподарство за наказом по підприємству ТОВ «Аптеки медичної 
академії» № 96-18 від 03.09.2018 Щербина Д.В., протокол навчання № 585 від 15.06.2018 (ТОВ 
учбовий комбінат «Дніпробуд»).

Наказом 8-20 від 01.01.2020 по підприємству створена створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці. Представники комісії пройшли у 
встановленому порядку навчання та перевірку знань законів і нормативно -  правових актів з охорони 
праці, електробезпеки , тощо:

Голова комісії Гончаров С.І, директор підпрємства, протокол навчання з питань охорони праці 
№ 172 від 22 липня 2020р

Антонова І.І. протокол навчання з питань охорони праці № 25-18 від 17.05.2018 ДП 
«Придніпровський Експертно -  технічний центр Держпраці»

Кардашева Я.М. протокол навчання з питань охорони праці № 75-17 від 30,11,2017 ДП 
«Придніпровський експертно -  технічний центр Держпраці»

Дружченко Л.Г. протокол засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці № 
111/4.5/2019 від 06,05,2019.

Антонова І.І., Кардашева Я.М., Дружченко Л.Г. -протокол засідання комісії з питань охорони 
праці № 379 від 17.04.2019 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, правил 
пожежної безпеки»

Антонова І.І., Кардашева Я.М., Дружченко Л.Г. -протокол засідання комісії з питань охорони 
праці № 425 від 23.04.2019 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском.

Антонова І.І., Кардашева Я.М., Дружченко Л.Г. -протокол засідання комісії з питань охорони 
праці № 536 від 15.05.2019 -  правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08

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

Відповідно ст.15 Закону України «Про охорону праці» створено службу охорони праці наказом 
Підприємства № 32-16 від 18.04.2016. Начальником служби охорони праці призначено Дружченко



Л.Г., яка пройшла навчання ; протокол з перевірки знань з питань охорони праці №111/4.5/2019 від
06 травня 2019 р, посвідчення № 04506

Служба охорони праці керується положенням про службу охорони праці у Товаристві з 
обмеженою відповідальністю «Аптеки медичної академії», затверджено 23.08.2018 наказом 92-18, 
положенням про оперативний контроль за станом охорони праці у ТОВ «Аптеки медичної академії», 
затвердженого наказом № 155-14 від 31.12.2014. На підприємстві введено в дію регламентний 
документ «Система управління охороною праці підприємства».

Служба охорони праці, керуючись затвердженими положеннями, наказами здійснює контроль 
за діяльністю підрозділами підприємства, дотримання правил посадовими особами, контролює 
безпеку умов праці персоналу.
Наказом підпрємства № 85-18 від 09.08.2018 затверджено «Положення про розробку інструкції з 
охорони праці у ТОВ «Аптеки медичної академії», затверджено діючі на підприємстві інструкції:

Інстркція з охорони праці для всіх працівників ТОВ «Аптеки медичної академії» (наказ 172 -
19, від 28.12.2019

Інструкція з охорони праці для працівників не електротехнічного персоналу, які користуються 
електроустановками, що споживають електричну енергію (наказ 186-18 від 29.12.2018)

Інструкція по охороні праці для персоналу, працюючого з стерилізатором паровим (наказ 60 - 
18 від 07.06.2018)

Інструкція по охороні при екслуатації ліфта маловантажного (наказ 161-18 від 28.12.2018)
Інструкція з охорони праці при роботі з автоклавом
Інструкція з охорони праці Лаборанта
Інструкція з охорони праці Фельдшера-лаборанта.
Допуск працівників до роботи проводиться після:

• Проходження попереднього, далі періодичних медичних оглядів;
• Проведення навчання, стажування і перевірки знань у встановленому порядку;
• Проведення інструктажу безпосередньо на робочому місті;
• Забезпечення спеціальним одягом і засобами індивідуального захисту відповідно 

типових норм.

Втупний, первинний, цільовий та позаплановий інструктаж робітників проводиться 
відповідно вимогам НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» по відповідним програмам, затвердженим на. пі дприємстві, 
проведення інструктажів фіксуються у відповідних журналах реєстрації інструктажів: журналі 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журналі реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці.

При прийманні на роботу, далі періодично , за графіком працівники проходять медичне 
обстеження. Дані медичного огляду

• Курова О.В. -  14.02.2020
• Тютюник К.В. -  12.02.2020
• Кірієнко Г.П. - 12,02,2020
• Сапежко Н.Г. - 14,02,2020
• Грек Н.І. -  14.02.2020.

Розроблено та затверджено Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Аптеки медичної академії»,
наказом 92-18 від 23.08.2018._______________________________________________________________

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

На машини і механізми в наявності експлутаційна документація (паспорти виробника, 
інструкції з експлуатації).



Стерилізатор паровий ВК- 75-01 , заводський номер 2518, рік вигот 2012. Виробник ВАТ 
«Тюменський завод медичного обладнання та інструментів» Свідоцтво про державну реєстрацію № 
6297/2007 від 14.04.2012, Державна служба України з лікарських засобів.

Місцезнаходження посудини м. Дніпро, вул Любарського, 25, дата установки 13.07.2018. 
Власник ТОВ «Аптеки медичної академії». Особа відповідальна за справний стан і безпечну дію 
посудини завідувач клініко діагностичної лабораторії Братусь О.В., наказ № № 56/1 -19 від 23.05.2019

Остання дата опосвідчення 13.07.2018, ТОВ «Укрмедтехника» за договором на технічний 
огляд та випробування № 99 - 2018р

Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) №
010.20.12.1-25.29 , Державне підприємство «Придніпровський експертно- технічний центр 
Держпраці», за договором № 011С20 від 22.01.2020.

Позачергове експертне обстеження (технічне діагностування) 27-28.01.2020р. Державне 
підприємство «придніпровський експертно- технічний центр Держпраці», за договором № 011С20 
від 22.01.2020.

Стерилізатор паровий ВК- 75-01 , заводський номер 1400, рік вигот 2008. Дата установки за 
адресою 2018 Виробник ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання та інструментів».
Свідоцтво про державну реєстрацію № 6297/2007 від 14.04.2012, Державна служба України з 
лікарських засобів.

Остання дата опосвідчення 13.07.2018, ТОВ «Укрмедтехника» за договором на технічний 
огляд та випробування № 99 - 2018р

Місцезнаходження посудини м. Дніпро, вул Любарського, 25, дата установки 13.07.2018. 
Власник ТОВ «Аптеки медичної академії».

Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) №
009.20.12.1-25.29 , Державне підприємство «придніпровський експертно- технічний центр 
Держпраці», за договором № 011С20 від 22.01.2020.

Експертне обстеження 27-28 .01.2020. Позачерговий технічний огляд 28.01.2020.

Технічний звіт № 07.039 від 11.07.2018 про проведення вимірів в електроустановках, 
виконавець - ТОВ «ПОА Купіна» (свідоцтво про засвідчення технічної компетентності № ПЧ 06
2/155-2018 від 25.04.2018 ДП «Дніпростандартметрологія», Дозвіл №1508.12.30 Державна служба 
гірничого нагляду та промислової безпеки України»).

До роботи із стерилізаторами паровими допущені Курова О.В., Сапєжко Н.Г., Грек Н.І. 
протокол перевірки знань з охорони праці у персоналу з обслуговування медичних стерилізаторів. № 
13 від 26.06.2020. Протокол перевірки знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів № 92-19 від 17 жовтня 2019р.

Ліфт службовий вантажний, вантажопідйомність 100 кг. Зав SKC № 258852. Сертифікат 
відповідності серія АА № 00993 Центр діагностики сертифікації «Тиск»

Дата установки за адресою Дніпро, вул Любарського, 25 -  15.07.2018.
Відповідальність за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів ТОВ 

«Спеціалізоване підприємство Техноліфт» - дозвіл № 0027.18.12. від 10.01.2018- Головне управління 
Держпраці у Дніпропетровській області.

Підрядний договір № 51/18 на технічне обслуговування та ремонт ліфтів від 01.09.2018 з ТОВ 
«Спеціалізоване підприємство Техноліфт».



Технічний огляд ліфт маловантажний - 03,08,2018 -  ПрАТ «Миколаївський експертно- 
технічний центр, дозвіл № 651.15.30 від 15.09.2015 Державна служба гірничого нагляду та 
промислової безпеки України.

До роботи з ліфтом маловантажним допущено Кірієнко Г.П. (посвідчення 13911), Тютюник 
К.В.(посвідчення 13912), протокол перевірки знань № 1446 від 07.11.2019. з Правил будови та 
безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08. Протокол перевірки знань з Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів № 92-19 від 17 жовтня 2019р.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, засобами індивідуальгого захисту. Облік 
спецодягу та засобів індивідуальгого захисту відображається в особистих картках. Ведеться 
оперативний контроль за станом забезпеченості._____________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Наявні основні нормативно -  правові акти:
1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-ХІІ.
2  . Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. №5403-VI.
3 . Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VIII.
4 . Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за

умовами праці» від 01.08.1992 р. №442.
5 . Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт,

професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 
24.06.2016 р. № 461.

6 . Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення розслідування
та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 
2011 р. №1232.

7 . Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання і реєстрації
декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань 
пожежної безпеки» від 05.06.2013 р. №440.

8 . Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 р. №246.

9 . Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження граничних норм підіймання і
переміщення важких речей жінками» від 10 грудня 1993 р. №241.

10. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Правил охорони праці 
на автомобільному транспорті» від 09.07.2012 р. №964.

11. Наказ МНС України «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» від 19.10.2004 р.
№126.

12. Наказ МНС України «Про затвердження типового положення про інструктажі, спеціальне 
навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях 
України» від 29.09.2003 р. №368.

13. Наказ ДКНОП «Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» від 26.03.2008 р.
№53.

14. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників.

15. Наказ ДКНОП «Про затвердження «Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» від 26.01.2005 р. №15.

16. Наказ ДКНОП «Про затвердження положення про розробку інструкцій з охорони праці» від 
29.01.1998 р. №9.

17. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду «Про затвердження положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці» від 21.03.2007 р. №56.

18. Наказ Держгірпромнагляду «Про затвердження типового положення про комісію з питань 
охорони праці підприємства» від 21.03.2007 р. №55.

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

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



21. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

22. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про 
охорону праці, що діють на підприємстві

23. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

24. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

25. НПАОП 0.00-4.12-05 Про затвердження Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

26. Постанова КМУ № 1107 від 26.11.2011 Про затвердження Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки

21. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці / і ї  _± 2 0 я% . № _______ .

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.

Гончаров С.І. 
(ініціали та прізвище)

02 вересня 2020 р.

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ №  48 від 07.02.2018}
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Головна управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

аіпФМШ<?


