
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМО-ЕКСПРЕС»_________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Орловська, буд. 21_________________

місцезнаходження,
_________________________________ 35863886_______________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
____________________ Директор Осінчук Ірина Юріївна_________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
___________________056 3746029, termo-expres@ua.fni_________________________

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____________________________

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 договір добровільного страхування відповідальності 
перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядкута правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 р„ підприємство не є об'єктом підвищеної 
небезпеки.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата 
його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці 05.01.2021 р.

(дата проведення аудиту)
___________ Я, Осінчук Ірина Юріївна_______________________________

(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:
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устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер
партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються,
технологічні транспортні засоби:
екскаватор гусеничний моделі JCB JS330LS, зав. № JCBJS33DP11224584 2001 р.в., 
країна походження Великобританія:
екскаватор гусеничний моделі JCB JS330, зав. № SLPJS33D6E1240520 2006 р.в., 
країна походження Великобританія.
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць 19, в тому числі 2 на яких існує ризик виникнення 
травм.
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм

Офісне приміщення - 1 та виробниче приміщення - 1 підприємство орендує у 
ПрАТ «АТП 11263» за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця 
Орловська, буд. 21 (договір оренди № 67/19 від 01.03.2019 p.).
будівель і споруд (приміщень),виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)
Інші відомості:

Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці у встановленому порядку.

Директор Осінчук Ірина Юріївна, головний інженер Скопа Олексій 
Євгенійович, інженер з гірничих робіт Федько Віктор Сергійович пройшли навчання 
у ТОВ «Шанс. ЛТД» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці у 
комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р. (витяг з протоколу № 20-65 від 04.06.2020
ПД

Директор Осінчук І.Ю., головний інженер Скопа О.Є., інженер з гірничих робіт 
Федько B.C. пройшли навчання у Навчальному центрі з охорони праці ФОП 
Макаров Д.В. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації електрозахисних засобів» 
та чергову перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з 
протоколу № 15.06-20 EJI-ТЧ від 09.06.2020 p.), присвоєно IV групу з 
електробезпеки (до та вище 1000 В).

Директор Осінчук І.Ю., головний інженер Скопа О.Є., інженер з гірничих робіт 
Федько B.C. пройшли навчання у ТОВ «Шанс, ЛТД» та перевірку знань з НПАОП 
0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» у комісії, що 
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
№61 від 20.10.2015 р. (протокол № 20-69 від 05.06.2020 p.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність 
за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 17-ОП від 12.06.2020 р. відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію технологічних транспортних засобів, а саме екскаваторів гусеничних, 
призначений інженер з гірничих робіт Федько B.C.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,



На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 1-ОП від 04.06.2020 р. 
виконання функцій служби охорони праці директор Осінчук І.Ю. поклала на себе.

наявністю служби охорони праці,
На підприємстві переглянуті, затверджені і введені в дію наказом № 2-ОП 

від 04.06.2020 p.: «Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; «Положення про 
систему управління охороною праці на підприємстві».

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджений наказом № 7/1 -ОП від
05.06.2020 р.

Перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт 
ззатверджений наказом № 8-ОП від 05.06.2020 р.

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № ІО-ОП від
10.06.2020 р. інструкції з охорони праці 14 шт„ в т.ч, інструкція з охорони праці під 
час експлуатації екскаватора №8, інструкція з охорони праці для машиніста 
екскаватора №11.

Наказом № 9-ОП від 09.06.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки 
знань діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у 
складі: голова комісії: директор Осінчук І.Ю.; члени комісії: головний інженер 
Скопа О.Є., інженер з гірничих робіт Федько B.C.

Працівники підприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань 
охорони праці - вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. 
Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок 
безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до 
Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Робітники підприємства пройшли навчання з загального курсу охорони праці та 
перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 1 від 15.06.2020 p.).

Робітники підприємства пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в комісії підприємства 
(протокол від 12.06.2020 р. занесено до «Журналу протоколів перевірки знань»), 
присвоєна II групи з електробезпеки (до 1000 В).

Машиністи екскаваторів пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00- 
1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в комісії 
підприємства (протокол № 4 від 22.06.2020 p.).

Робітники підприємства мають професійну підготовку здобуту в спеціалізованих 
навчальних закладах та навчальних курсах.

Працівник Селезньов О.С. здобув професійну підготовку за фахом машиніст 
екскаватора в Навчальному центрі по підготовці, перепідготовці та підвищення 
кваліфікації кадрів Укравтодор (м. Біла Церква) (посвідчення машиніста дорожніх 
машин НЦ № 310316 від 21.09.2015 p.).

Працівник Малявін С.В. здобув професійну підготовку за фахом тракторист- 
машиніст у ІДТН Дніпропетровської ОДА (посвідчення АА № 257929 від 07.07.2004 
ЕЛ,

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні 
журнали:
журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
журнали реєстрації проведення первинного, повторного та позачергового 
інструктажу з питань охорони праці;

з



журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві; 
журнали видачі наряд-допусків;
журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці;
журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту; 
журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями та ін.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на 
обладнання та інструменти, що використовується при виконанні задекларованих 
робіт. Розроблені та затверджені технологічні карти.

Технологічні транспортні засоби, які експлуатує підприємство, зареєстровані у 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області:

екскаватор гусеничний моделі JCB JS330LS, зав. № JCBJS33DP11224584, 2001 
р.в., країна походження Великобританія зареєстрований у ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 28.12.2020 р. (свідоцтво про реєстрацію 
великовантажного транспортного засобу АЕ № 008238 видане. ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області) та пройшов перевірку технічного стану 24.12.2020 р;

екскаватор гусеничний моделі JCB JS330, зав. №SLPJS33D6E1240520. 2006 р.в., 
країна походження Великобританія зареєстрований у ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області 22.12.2020 р. (свідоцтво про реєстрацію 
великовантажного транспортного засобу АЕ № 008224 видане ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області) та пройшов перевірку технічного стану 21.12.2020 р.

ТОВ «ТЕРМО-ЕКСПРЕС» орендує технологічні транспортні засоби, згідно з 
договором суборенди №04/01/2021 від 04.01.2021 р. з ФОП Кушнір О.С. 
Екскаватори зберігаються на орендованому майданчику, який знаходиться під 
охороною.

експлуатаційної документації,
На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що 

пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих 
метеорологічних умовах, працівникам підприємства видаються безоплатно 
спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 313 за встановленими нормами, які є 
обов’язковим мінімумом, з визначенням захисних властивостей 313 та строків їх 
використання (наказ № 11-ОП від 11.06.2020 р.), а саме: захисні каски та шоломи; 
захисний спеціальний одяг; захисне спеціальне взуття; спецодяг, який захищає від 
непогоди. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного 
регламенту засобів індивідуального захисту. На кожного робітника заведена 
особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та ігіших засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що 

зберігається як на паперових, так і електронних носіях: 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 0.00-4.15-98 «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 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила



охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила 
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» та ін. Нормативно-правова база регулярно оновлюються за допомогою 
Інтернету та друкованих видань.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Розроблені та затверджені навчальні плани та програми 
інструктажів та навчання з питань охороні праці, електробезпеки та пожежної 
безпеки, в т.ч. програми навчання та екзаменаційні білети для перевірки знань з 
охорони праці під час виконання задекларованих робіт та програми проведення 
інструктажів з охорони праці на робочому місці для працівників, які виконують ці 
роботи.

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2(Ь^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 відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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