
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МАКС-ТРЕЙД ПЛЮС», місцезнаходження: 51900. Дніпропетровська обл., місто Кам’янське. 

_____________________ вулиця Заводська, будинок 22, код СДРПОУ -  44020911,____________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник -директор Удовікова Вікторія Миколаївна, тел. +380677864453, maks.treyd.plyus@gmail.com
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;

_______________територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів._______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми осо
бами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності___________

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування______
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.____________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
__________________________________________25 листопада 2020 р.__________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,_____________________________ Удовікова Вікторія Миколаївна_______________________ ___________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам за
конодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвище
ної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 

просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
- Роботи Верхолазні.
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно).
- Зварювальні роботи.
- Газополум’яні роботи.________________________ _______________________________________________

(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, а саме:______________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- балони із стисненим газом (кисень), 2 од., Україна;
- балони із зрідженим газом (пропан-бутан), 2 од., Україна.__________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

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

На підприємстві працюють 7 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  4 
осіб. ___________________________

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

mailto:maks.treyd.plyus@gmail.com


Адміністративно-виробничі приміщення розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Зоводська, буд. 22, загальною площею 1000 м2 (договір оренди нежитлового при
міщення №1 від 23.11.2020 р., укладений із ПО Сергієнко І.В.). Виконання робіт та експлуатація ма
шин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюється на об’єктах замовників згідно ук- 
ладених договорів.______________________________________________________________________________

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

Інші відомості:
Наказом №9 від 24.11.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт в колодязях, шур
фах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, 
топках, трубопроводах) майстра дільниці Ізай С.І.
Наказом №10 від 24.11.2020 р. відповідальною особою за робочий стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства на підприємстві та за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках на
пругою понад 1000 В призначено майстра дільниці Ізай С.І.
Наказом №11 від 24.11.2020 р. відповідальною особою за своєчасне випробування та забезпечення 
робітників засобами індивідуального захисту призначено майстра дільниці Ізай С.І.
Наказом №12 від 24.11.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання газополум’яних робіт, 
за безпечну експлуатацію апаратури для виконання газополум’яних робіт, за справний стан і безпеч
ну експлуатацію п о с у д и н ,  щ о  працюють під тиском призначено майстра дільниці Ізай С.І.
Наказом №13 від 24.11.2020 р. відповідальною особою за утримання у справному стані балонів із 
стисненими та зрідженими газами призначено майстра дільниці Ізай С.І.
Наказом №14 від 24.11.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт що виконуються 
на висоті понад 1,3 метра та робіт верхолазних майстра дільниці Ізай С.І.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове по
ложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом № 5 
від 23.11.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі: Го
лова комісії -  директор Удовікова В.М. Члени комісії -  заступник директора Бичков В.П., майстер ді
льниці Ізай С.І. -  пройшли навчання та перевірку знань:
Директор Удовікова В.М., заступник директора Бичков В.П., майстер дільниці Ізай С.І. пройшли нав
чання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охорону праці, органі
зації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, еле
ктробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допо- 
моги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслід
ків аварій. Витяг з протоколу №1/09-20 КУ-ОП від 11.09.20 р.
Директор Удовікова В.М., заступник директора Бичков В.П., майстер дільниці Ізай С.І. пройшли нав
чання в Навчальний ттентр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з органі
зації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Витяг з протоколу №1/09-20 КУ-ГЗ від 16.09.2020
Ш *
Директор Удовікова В.М., заступник директора Бичков В.П., майстер дільниці Ізай С.І. пройшли нав
чання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем га
зопостачання». Витяг з протоколу №1/09-20 КУ-ГГ від 15.09.2020 р.
Директор Удовікова В.М., заступник директора Бичков В.П., майстер дільниці Ізай С.І. пройшли нав
чання в Навчальний ттентр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу №1/09-20 КУ-СС від
15.09.2020 р.
Директор Удовікова В.М., заступник директора Бичков В.П., майстер дільниці Ізай С.І. пройшли нав
чання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №1/09-20 МТ-ВВ від 16.09.2020 р.
Директор Удовікова В.М., заступник директора Бичков В.П., майстер дільниці Ізай С.І. пройшли нав- . 
чання в Навчальний центр з охорони пратті ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під



з
час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з протоколу №1/09-20 МТ-ВВ від 16.09.2020 р.
Директор Удовікова В.М.. заступник директора Бичков В.П.. майстер дільниці Ізай С.І. пройшли нав

чання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРІП. ПКЕЕ. ПЕЕЗ, 
ПУЕ. 4 група з електробезпеки до та вище 1000 В. Витяг з протоколу №43.11-20 Е.ДН від 30.10.2020 
Щ_____________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» наказом 
№1 від 23.09.2020 р. переглянута та затверджена служба охорони праці. Функції служби охорони 
праці на підприємстві покладаються на заступника директора Бичкова В.П.О_______

наявністю служби охорони праці,

Верхолаз Шпиталенко П.Е. -  ТОВ «УК Спектр» за кваліфікацією -  верхолаз 6 розряду. Протокол 
№022 від 02.03.2020 р.
Верхолаз Омельченко О.М. -  ТОВ «УК Спектр» за кваліфікацією -  верхолаз 6 розряду. Протокол 
№022 від 02.03.2020 р.
Електромонтажник Шпиталенко П.Е. -  ТОВ УКК «ПРОФІЛАЙН» за професією -  електромонтажник 
4 розряду. Витяг з протоколу №779 від 12.03.2013 р.
Електромонтажник Омельченко О.М. -  ТОВ УКК «ПРОФІ ЛАЙН» за професією -  електромонтажник 
4 розряду. Витяг з протоколу №779 від 12.03.2013 р.
Електрогазозварник Колосов С.О. -  ТОВ «УК СПЕКТР» -  газоелектрозварник 4 розряду. Протокол 
№048 від 02.03.2020 р.
Електрзварник Пукеца С.Я. на підставі результатів випробувань. Проведених у відповідності з Пра
вилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 за №61 
пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ 
Б.В.2.6-200:2014. НПАОП 0.00-1.80-18. СОУ. МПП 53.020-158:2006. СНиП 3.05.05-84. Допущений до 
ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих конструкцій, несучих і огороджуючих 
конструкцій. Посвідчення зварника №158-ДН-58. чинне до 03.12.2020 р.
Електромонтажник Шпиталенко П.Е., Електромонтажник Омельченко P.M.. Електрогазозварник Ко
лосов С.О.. Електрзварник Пукеца С.Я. пройшли навчання те перевірку знань в комісії підприємства 
згідно питань охорони праці, інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі ви
конуваних робіт. Протокол №1/2020 від 24.11.2020 р.
Електромонтажник Шпиталенко П.Е.. Електромонтажник Омельченко P.M.. Електрогазозварник Ко
лосов С.О.. Електрзварник Пукеца С.Я. пройшли навчання те перевірку знань в комісії підприємства 
згідно НПАРП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2/2020 від 24.11.2020 р.
Електромонтажник Шпиталенко П.Е.. Електромонтажник Рмельченко P.M .. Електрогазозварник Ко
лосов C.Р.. Електрзварник Пукеца С.Я. пройшли навчання те перевірку знань в комісії підприємства 
згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. Я група з електробезпеки до 1000 В. Протокол №4/2020 від 24.11.2020 р. 
Електромонтажник Шпиталенко П.Е., Електромонтажник Рмельченко P.M.. Електрогазозварник Ко
лосов С.Р.. Електрзварник Пукеца С.Я. пройшли навчання те перевірку знань в комісії підприємства 
згідно НПАРП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАРП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Протокол 
№5/2020 від 24.11.2020 р.
Електромонтажник Шпиталенко П.Е., Електромонтажник Рмельченко P.M .. Електрогазозварник Ко
лосов C.Р.. Електрзварник Пукеца С.Я. пройшли навчання те перевірку знань в комісії підприємства 
згідно НПАРП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАРП 0.00-1.81-18 «Прави
ла охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол №7/2020 від
24.11.2020 р.

На підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №2 від
23.11.2020 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

Положення про службу охорони праці;
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони 

праці;
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.



Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони пратті на підприємстві, наказом №2 від 23.11.2020 р. переглянуто, затвердже
но та введено в дію:

Положення про систему управління охороною праці (СУОП).

Система управління охороною праці (СУОШ на підприємстві регламентується наказами, положення
ми. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по дотриманню 
вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал протоколів перевірки знань.

Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
- Журнал огляду газовикористовуючого обладнання.

Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструментів, трансформаторів.
Наказом №3 від 23.11.2020 р. на підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію посадові ін
струкції директора, заступника директора, майстра дільниці. Наказами №7 від 23.11.2020 р. перегля
нуті та затверджені переліки робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві. 
Наказом №4 від 23.11.2020 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями 
та видами робіт:

Інструкція з ОП при експлуатації ручних електромашин, ручного електроінструменту, перено
сних електросвітильників та подовжувачів.
Інструкція з ОП з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві.

- Інструкція з ОП для верхолаза.
Інструкція з ОП для електрогазозварника.
Інструкція з ОП для електромонтажника.
Інструкція з ОП для газорізальника.
Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті та інші.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і 
з м і с т у  відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці»._____________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що використову
ється при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
(технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо)._____________________________
Для виконання робіт та експлуатації матттин. механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на підп
риємстві мається в наявності наступне обладнання: 2-х полюсний вказівник напруги, 2020 р. в.. Укра
їна, діелектричні боти, діелектричні рукавиці, №704Л, №704 П, інструмент з ізолюючими рукоятками 
(викрутка, пасатижі, кусачки тощо) -  2 компл., набір інструментів для електромонтажних робіт -  2 
комплекти, риштування будівельні, 2017 р. в.. Україна; протигази шлангові ПШ1, лампа газосигналі
затор ЛБВК М, 2020 р.в., трансформатор зварювальний ВД-306 М І, зав. №0102, 2011 р. в., Україна; 
пояса запобіжні 5ПБ2, зав. №05954, №059556, 2014 р. в., Україна -  2 один.; редуктори балонні БПО- 
5-4. БКО-50МГ. АР-40/У-30-4ДМ, 2016 р. в., Україна -  4 один.; різак типу Р1. 2011 р. в.. Україна; ба
лони з пропан-бутаном, 2 один., 2019 р. в., Україна; балони з киснем технічним. 2 один.. 2019 р. в., 
Україна.
У відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07, ГОСТ 12.4.089 обладнання та пристосування, які ви
користовуються під час виконання робіт на висоті та верхолазних роботах пройшли перевірку та ви
пробування -  акт №1 від 24.11.2020 р .
Постачання скрапленого газу у балонах здійснює ТОВ «Дніпрорегіонгаз» (Дозвіл ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області №0417.19.12 від 26.04.2019 р.), у відповідності до договору поставки газу 
підприємствам у балонах. Балони зберігаються в спеціально-відведених місцях під навісом із присто
суванням для кріплення балонів на виробничій дільниці на об’єктах замовників.
експлуатаційної документації,
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У Ri дттові /тності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при викори
станні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та наказу №8 від 10.08.2020 
р., працівники ТОВ «МАКС-ТРЕЙД ПЛЮС», які виконують роботи з підвищеною небезпекою забез
печені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуально
го захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та прово

диться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до ви
мог законодавства та документів з експлуатації виробни
ків.___________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охоро
ни пратті, стандарті в. будівельних норм і правил та технічної документації підприємства складає по
над 50 ви лань у паперовому (друкованому) виглялі та на електронних носіях. Фонд поповнюється, 
зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з 
промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону праці», «Порядок видачі дозво
лів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
усталювання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1107 
від 26.10.11р., Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік 
робіт з підвищеною небезпекою», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроус
тановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1- 
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
піл час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуата
ції обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопоста
чання», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроя- 
ми». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 45.2- 
7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ЛБН)». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів інливілуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21- 
04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про по
рядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.09-07 «Типо
ве положення про комісію з питань охорони праці підприємства», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвер
дження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00- 
7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства прохо
дять медичний огляд. Наказом №6 від 23.11.2020 р. інженерний склад, технічний персонал та персо
нал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження ме- 
дичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової дія
льності) медичні огляди.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «МАКС-ТРЕЙД ПЛЮС».
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, наяв
ності на робочому місці небезпечних і ттткі дливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і ком
пенсації, можливі наслідки в п л и в у  шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що на
ведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт пі
двищеної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додержання 
вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час виконання робіт 
та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.____________________________

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



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « <йЛ  _____ 2020 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

, олозне управління Держпраці ; 
у Дніпропетровській області

в х ід . щ


