
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
з ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА»_____________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51909, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Кодацька, 2, код ЄДРПОУ 38028661
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор - Данчук Роман Володимирович_____________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

+38 (050) 3614674, +38(0569) 568141, I.BURTSEVA@smilepaints.com______________________
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;

51909, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., вул. Горобця, 2Б__________________________
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 відсутній__________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ 24.03.2020 р.______
(дата проведення аудиту)

________Я, Данчук Роман Володимирович________________________________________________
(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 в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму 
високої частоти____________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби:_____________________________________________________

-  Автонавантажувач вилковий БР 20 СЫТ МІЇБиЬівЬі, 2006 р.в., Японія, ідентифікаційний 
№ Б16Р - 85116, державний номерний знак -  ТО9448АЕ, свідоцтво про реєстрацію № АЕ 
007476, видане 15 жовтня 2019 р. Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській 
області;_____________________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
-  Автонавантажувач вилковий Ш Р2А25ЬО Ы^БАЫ, 2012 р.в., Іспанія, ідентифікаційний 

№ ЦШ 2Е701917, державний номерний знак -  ТО9450АЕ, свідоцтво про реєстрацію 
№ АЕ 007478, видане 15 жовтня 2019 р. Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області ;__________________________________________________________

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
-  Автонавантажувач вилковий P1D1A18LO NISSAN, 2013 р.в., Іспанія, ідентифікаційний 

№ РШ1Е702410, державний номерний знак -  ТО9449АЕ, свідоцтво про реєстрацію 
№ АЕ 007477, видане 15 жовтня 2019 р. Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області._____________________________________________________________

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

mailto:I.BURTSEVA@smilepaints.com


Кількість робочих місць 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 2_______________________________________________________________________________

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

Підприємство орендує у ФОП Олейникова Олександра Вікторовича за договором оренди від
01.10.2018 року № 2/18-1-ЦМК цілісний майновий комплекс, який розташовано за адресою 
51909, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., вул. Горобця, 2Б, за договором оренди від
01.10.2018 року № 2/18-2-АДМ адміністративні приміщення, які розташовано за адресою 
51909, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., вул. Кодацька, 2, за договором оренди від
01.10.2018 року №2/18-5 -  технологічні транспортні засбои (ТТЗ). Стоянка ТТЗ знаходиться 
за адресою 51909, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., вул. Горобця, 2 Б .________________

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

Інш і відомості:
Директор Данчук Роман Володимирович пройшов навчання і перевірку знань в ДП 

«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально курсу охорони праці 
(витяг з протоколу від 22.10.2018 р. № 36/39-18). Несе відповідальність за стан охорони праці 
і техніки безпеки, а також виконання заходів по їх покращенню в обсязі, передбаченому 
посадовою інструкцією для керівника підприємства.

Інженер з охорони праці Бурцева Ірина Аркадіївна пройшла навчання і перевірку знань 
в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально курсу охорони 
праці (витяг з протоколу від 22.10.2018 р. № 36/39-18), з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки» з присвоєнням IV групи з електробезпеки до 1000 В 
(витяг з протоколу від 26.10.2018 р. № 36/44-18), з «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (витяг з протоколу від 26.06.2019 р. № 36/35-19), з «Правил 
охорони праці підчас експлуатації навантажувачів» (витяг з протоколу від 26.06.2019 р. № 
36/35-19). Несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці в цілому по
підприємству в обсязі, передбаченому «Положенням про службу охорони праці».____________

Начальник технічного відділу Кірносов Сергій Миколайович пройшов навчання і 
перевірку знань з загально курсу охорони праці в ДП «Придніпровський експертно -технічний 
центр Держпраці» (витяг з протоколу протокол від 22.10.2018 р. № 36/39-18), з «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (витяг з протоколу від 26.06.2019 
р. № 36/35-19) ), з «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (витяг з 
протоколу від 26.06.2019 р. № 36/35-19). Несе відповідальність за стан охорони праці і 
техніки безпеки, планування і виконання заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки 
праці на підприємстві в обсязі, передбаченому посадовою інструкцією начальника технічного 
відділу. Несе відповідальність за належний технічний стан і безпечну експлуатацію будівель і 
споруд виробничо-технічного і побутового призначення, виробничих майданчиків, під’їзних 
доріг, що перебувають в оренді у підприємства. Відповідає за технічно справний стан і 
безпеку експлуатації машин і обслуговування обладнання, за безпечне ведення робіт по
навантаженню, розвантаженню і зберіганню сировини та готової продукції._________________

Головний енергетик Гончар Владислав Миколайович пройшов навчання і перевірку 
знань в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально курсу 
охорони праці (витяг з протоколу від 22.10.2018 р. № 36/39-18), з «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» з присвоєнням V групи з 
електробезпеки до і вище 1000 В (витяг з протоколу від 29.10.2020 р. № 36/17-20), з «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (витяг з протоколу від 26.06.2019 
р. № 36/35-19) ), з «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (витяг з 
протоколу від 26.06.2019 р. № 36/35-19). Несе відповідальність за безпечне утримання, 
експлуатацією і ремонт всіх електроустановок, електрообладнання, обладнання грозозахисту, 
а також підстанцій, повітряних і кабельних мереж, що перебувають в оренді у підприємства.

Наказом № 1101-3оп від 01.11.2018 призначено механіка з ремонту транспорту Крупія 
Володимира Сергійовича відповідальним за технічний стан навантажувачів 
підприємства.___________________________________________________________________________

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



На підприємстві згідно з наказом від 02.10.2018 № 1002-1оп створена служби охорони 
праці та затверджено положення про службу охорони праці. Згідно з наказом від 02.10.2018 
№1002-7оп впроваджено систему управління охороною праці._____________________________

наявністю служби охорони праці,
На підприємстві згідно з наказом від 02.10.2018 № 1002-1оп затверджено положення про 
порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та програма вступного 
інструктажу з питань охорони праці, згідно з наказом від 08.01.2020 № 0108-1оп створено 
постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці. Наказом від 16.10.2020 № 
1016-1оп проведено перегляд постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці.__________________________________________________________________________________

Відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, 
та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
працівників ТОВ з ІІ «Атолл Пеінт Україна», працівники, під час прийняття на роботу та 
періодично, проходять на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій 
при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. Проведення інструктажів фіксується 
записом до журналу реєстрації вступних інструктажів або до журналу реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці відповідно._________________________________________

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії. 
Перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється комісією з перевірки знань
з питань охорони праці. Результат перевірки знань оформлюється протоколом засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці.________________________________________

Працівники, які виконують роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і 
в зонах дії струму високої частоти: майстер цеху Рудковський Олександр Федорович закінчив у 
1985 р. Дніпродзержинський індустріальний інститут по спеціальності «Автоматизація та. 
комплексна механізація хіміко-технологічних процесів», пройшов навчання і перевірку знань в 
Дії «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально курсу охорони праці 
(витяг з протоколу від 29.10.2019 р. № 36/58-19) та з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки» з присвоєнням V групи з електробезпеки до і вище 
1000 В (витяг з протоколу від 29.10.2020 р. № 36/17-20); слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування Матюшков Олександр Юрійович закінчів у 2008 році Дніпродзержинський 
енергетичний технікум і здобув кваліфікацію техник-електрик, перевірка знань з загально 
курсу охорони праці проведена комісією підприємства (протокол від 21.10.2020р. №24), 
пройшов навчання і перевірку знань в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпраці» з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» з 
присвоєнням V групи з електробезпеки до і вище 1000 В (витяг з протоколу від 29.10.2020 р. 
№ 36/17-20).

Особи, яким надано право управління навантажувачами, пройшли професійне навчання в 
ТОВ «Центр сертифікаційних випробувань навантажувальної техніки» та мають відповідні 
посвідчення: Понявін С.В. - посвідчення № АК-18-832, ТТТегіль Р.В. - посвідчення № АК-18
835, Курбанов Р.С. - посвідчення № АК-18-549. Для цих працівників проведені навчання та 
перевірка знань комісією підприємства з правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів (протокол від 21.10.2020 р. №23). ________________________________________

На підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з питань охорони праці за професіями та 
видам робіт, в тому числі:_______________________________________________________________
• ВР002 - при роботі з ручним інструментом і пристроями;_____________________________
• ВР004 - з безпечного виконання навантажувально-розвантажувальних робіт;__________
• ВР005 - при роботі із застосуванням драбин;_________________________________________
• ВР007 - щодо надання долікарняної допомоги потерпілим;____________________________
• ВР018 - правила охорони праці при роботі в діючих електроустановках;_______________



ВР019 - правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів;
• ОП-3 -  інструкція з охорони праці слюсаря-ремонтника;______________________________
• ОП-6 - інструкція з охорони праці водія навантажувача______________________________
• ОП-14 -  з охорони праці слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування.____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві ведуться журнали:______________________________________________________
• Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________________
• Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;____________
• Журналу протоколів з перевірки знань з питань охорони праці;________________________
• Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;_______________________________
• Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;_____________________________________
• Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на підприємстві;__________
• Журнал обліку присвоєння групи I з електробезпеки не електротехнічного персоналу;
• Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;________________________________
• Журнал обліку наряд-допусків;______________________________________________________
• Журнал обліку перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частот та переносних світильників;_______________________________________
• Журнал обліку та огляду переносних драбин;_________________________________________
• Журнал обліку вогнегасників._______________________________________________________

Для виконання робот в діючих електроустановках підприємство забезпечело 
працівників таким інструментом: електроперфоратор BOSH GBH-11-DE -  1 шт., 
електроперфоратор BOSH GBH 4-32DFR - 1 шт., машина кутова шліфувальна BOSH GWS21- 
125CIE -  2 шт., машина кутова шліфувальна. МШУ-2,2-230 -  1 шт., акумуляторний інструмент 
Einhell -  1 шт. (шуруповерт), машина ручна електроударнообертальна ДУ16/1000Ер -  1 шт. 
(дриль), пістолет гарячого повітря DWT HLP20-600K -  2 шт., верстат свердлильний -  2 шт., 
лещата настільні Sparta -  2 шт., викрутки з діелектричними рукоятками в асортименті -  5 шт., 
викрутки слюсарні (ударні) - 1 комплект, напилки в асортименті, надфілі в асортименті, набір 
комбінованих ключів - 2 комплекти, набір рожково-накидних ключів - 2 комплекти, набір 
торцевих головок - 2 комплекти, трубні (газові) ключі в асортименті, розвідні ключі в 
асортименті, набір шестигранників -  2 комплекта, набір ключів зірочок - 2 комплекти, 
ножівка по металу -  1 шт., ножівка по дереву -  2 шт., струбцини в асортименті, плоскогубці -
4 шт., бокорізи -  3 шт., круглогубці в асортименті, знімачі стопорних кілець в асортименті, 
знімачі підшипників - 2 шт., шприц для змазки-1 шт., пістолет для силікону, герметика -  1 
шт., пістолет для піни -  1 шт., заклепувальний пістолет -  2 шт., просічки в асортименті, 
ножиці по металу -  2 шт., щітки по металу -  3 шт., молотки в асортименті, індикатор напруги 
"контакт" -  2 шт., мультиметр -  2 шт., вимірювальні кліщі (вимірювання напруги) -  1 шт. 
Інструмент використовується за призначенням, зберігається у технічно-справному стані з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно 
до вимог чинного законодавства та документів з експлуатації виробників.

Для забезпечення надійної і безпечної експлуатації технологічних транспортних 
засобів підприємство має необхідний комплект експлуатаційної документації -  паспорти, 
керівництва з експлуатації, інструкції. Раз на рік проводиться технічний огляд ТТЗ 
спеціалістами ДП «Придніпровський ЕТЦ». Останній акт державного технічного огляду - від
01.10.2020._____________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
У відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники

підприємства своєчасно проходять попередні (періодичні) медичні огляди._________________
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту у відповідності з нормативно-правовими актами з охорони праці. 
Працівники, що зайняті у технологічному процесі та обслуговуванні технологічного 
устатковання, забезпечуються в залежносні від виконання робіт: костюм робочій, халат 
робочій, фартух, спецвзуття робоче, куртка утеплена робоча, напівкомбінезон утеплений,



дощовик, респіратор протипиловий одноразовий, напівмаска ЗМ, рукавички вязані з ПВХ
крапкою, рукавичкинітрилові одноразові, рукавички з нитриловим покриттям, рукавички 
хімстійкі. На кожного прцівника заведена особиста картка видачі 313._____________________

засобів індивідуального захисту
Основні законодавчі нормативно-правові акти, які діють на підприємстві:__________________
Закон України «Про охорону праці»;____________________________________________________
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;________________
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;______________________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;_____________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці»;________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці;_______________________________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;_______________
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;________________________
НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних
актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;_______________________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»;___________________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;______
НПАОПО.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»______________________________
На виробництві обладнано куток Охорони праці з основною правовою та навчально- 
методичною документацією, метою якого є проведення організаційної та методичної роботи 
по навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці, 
профілактика аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. __________

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

Р.В. Данчук 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці о / 3  2020 р.

№ -/53

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядкувидачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування 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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