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відповідності м атеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
В ідом ості

про

р о б о т о д а в ц я _________ __________________________________
(для ю рид ичн ої особи: найм енування ю ри д и чн ої особи.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАЕТОН ТРАНС». 49000, Дніпропетровська
м ісцезн аходж ення, код згідно з Є Д Р П О У , прізвищ е, ім 'я та по батькові керівника, ном ер телеф ону.

область, м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 43. код ЄДРПОУ 36166749, директор Крамар
телеф аксу, адреса електрон н ої пош ти:

Ганна Олегівна, телефон (056) 790-59-40
для ф ізи ч н о ї особи — підприєм ця: прізвищ е, ім 'я та по батькові, серія і ном ер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце прож ивання, реєстраційний номер о бл ік ової картки платника
п одатків, ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса е лек трон н ої пош ти:

місце виконання робіт - 52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Ватутіна
м ісце виконання робіт п ідвищ ен ої небезпеки та/аб о експ л у атац ії (застосування)

будинок 21 (за договором аренди)
м аш ин, м еханізм ів, устатковання підвищ ен ої небезпеки)

Інф орм ація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третім и особам и стосовно відш кодування наслідків мож ливої шкоди
_____________________ не укладався________________________________
(найм енуван ня страхової ком панії.

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф орм ація про проведення добровільного аудиту з охорони п р а ц і___
___________ не проводився__________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я , Крамар Ганна Олегівна__________________________________
(прізвищ е, ім 'я та по батькові керівника ю ри д и чн ої особи
або ф ізи ч н ої особи — підприєм ця)

цією декларацією підтвердж ую відповідність м атеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та п ром ислової безпеки під
час виконання таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експ луатац ії (застосування)
таких
м аш ин,
механізмів,
устатковання
підвищ еної
небезпеки:
(найм енуван ня виду робіт

Технологічні транспортні засоби (згідно п.5 дод.7 до Порядку) :
підвищ ен ої небезпеки та/або м аш ин, м еханізм ів.

-Трактор колісний Т-150 К - 1 од., зав. № 345394. виготовлений у 1985 р.. реєстраційний
устатковання п ідвищ ен ої небезпеки, тип або м арка (за наявності),

№ 40801 АЕ, посвідчення про реєстрацію ІС № 002053. виробник СРСР,
ном ер партії, д а та виготовлення, країна походж ення, які

-Трактор колісний Т-150 К - 1 од., зав.№ 445987. виготовлений у 1988 р.. реєстраційний
№ 40802 АЕ, посвідчення про реєстрацію ІС № 002052, виробник СРСР,
Навантажувач Т 0 У 0Т А 7Р 028-1 од., зав. № 13024. виготовлений у 2003 р.,реєстраційний
№ 4803 АЕ. посвідчення про реєстрацію ІС № 002051, виробник Японія.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у том у числі тих.

кількість робочих місць - 75. в тому числі тих, де існує ризик виникнкння травм - 3.
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм , будівель

будівель і споруд - 5, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)-!
і споруд (прим іщ ень), виробничих о б ’єктів
(цехів, дільн иць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальний за дотриманні вимог з питань охорони праці та
промислової безпеки на підприємстві - директор підприємства Крамар Ганна Олегівна,
пройшла навчання і перевірку знань по загальному курсу охорони праці в ТОВ «Учбовий
комбінат «Моноліт» (протокол № 339 від 27.04.2016 р. Наказом гіо підприємству № 1 від
08.01.2018 р. на підприємстві створено службу охорони праці, функції служби охорони
праці покладено на механіка автомобільної колони Бугера С.М.. який пройшов навчання
(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, які відповідаю ть

та перевірку знань по загальному курсу охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат
«Моноліт» (протокол № 1344 від 29.11.2017 р.. На підприємстві наказом директора № 4
за дотри м ан н ям вим ог закон одавства з питань охорони праці т а п ром ислової безпеки:

від 08.01.2018 р. визначено перелік робіт з підвищеною небезпекою, та призначені
посадові особи відповідальні за їх виконання : начальник автомобільної колони Мєлєжик
наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

М.Ю. - пройшов навчання та перевірку знань по загальному курсу охорони праці в ТОВ
«Учбовий комбінат «Моноліт» (протокол № 1344 від 29.11.2017 р.), начальник
автомобільної колони Зінцов О.І. - пройшов навчання та перевірку знань по загальному
к у р с у охорони праці
в ТОВ «Учбовий комбінат «Моноліт» (протокол № 1344 від
29.11.2017 р.). Наказом директора № 5 від 08.01.2018 р. на підприємстві призначена
інструктаж у з питань охорони праці, експлуатаційної докум ентації, засоб ів ін ди відуального захисту.

комісія з перевірки знань з питань охорони праці у робітників підприємства. На
підприємстві розроблено та затверджено наказом директора № 6 від 08.01.2018 р.
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
у робітників підприємства, та графік перевірки знань.
Наказом директора № 2 від 08.01.2018 р. завідуючий господарством Янєв Д.ІО.
призначений відповідальною особою за електрохозяйство підприємства, пройшов
навчання по загальному курсу «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» в ТОВ «Учбовий комбінат «Моноліт» (протокол № 557 від 27.07.2018 р.)
допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 в, група електробезпеки III.
Наказом директора № 3 від 08.01.2018 р. затверджено інструкції з охорони праці
розроблені на підприємстві. Робітники
н орм ати вн о-п равової т а м атеріал ьн о-техн іч н ої бази н авчально-м етод ичн ого забезпечення)

підприємства Бронніков Л.А.(посвідчення АА № 256995), Рибкін І.С.(посвідчення АК №
045958). Директоренко В.М.(посвідчення С № 468450). пройшли спеціальне навчання за
фахом на мають посвідчення тракториста, робітник Коляда пройшов фахове навчання і
має посвідчення водія навантажувача (учбовий комбінат «Профілайн». посвідчення №
19209 від 16.10.2014). Начальник автоколони Мєлєжик МЛО призначений наказом № 7
від 08.01.2018 . відповідальним за безпечну експлуатацію малопотужного компресора,
пройшов навчання та перевірку знань по курсу «Правила безпеки та безпечної
експлуатації сосудів що працюють під тиском» в ТОВ «Учбовий комбінат «Моноліт»
(протокол № 1018 від 23.11.2015). Наказом № 7 від 10.05.2017 р. на підприємстві
встановлено порядок проходження робітниками підприємства періодичного медичного
огляду (договір с Синельниковською ЦРЛ № 63 від 03 05.2017). Наказом № 9 від
08.01.2018 р. на підприємстві затверджено порядок і норми видачи спеціального одягу,
взуття та засобів індивідуального захисту, відповідно до вимог ІІПА01І 0.00-4.01-08.
Робітники підприємства навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань з
загальних питань охорони праці, НПАОП 0.00-1.62-12, «Правила охорони праці на
автомобільному транспорті» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних робіт -

комісією з перевірки знань підприємства (протоколи № 1 від 14.05.2018. №2 від
15.05.2018. №3 від 16.05.2018). При допуску до роботи працівники у встановленому
порядку проходять інструктаж з охорони праці на робочому місті ( з особистим підписом
у журналі обліку). Робітники ознайомлені з інструкціями з охорони праці, що діють на
підприємстві.
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з охорони
праці та промислової безпеки.
Дніпропетровською державною регіональною лабораторією державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів проводяться дослідження
параметрів на робочих місцях на підприємстві.
На підприємстві в наявності експлуатаційна і нормативна документація й необхідні
нормативні документи :
- Закон України про охорону праці»
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»
- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
- НПАОП 0.00-4.12-05 « Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»
НПАОП 0.00-^21^04 « Типове полдоження про службу охорони праці»
На підприє
ся виміри опору ізоляції та перевірка засобів захисту (ТОВ
«Технічн
акт про проведені виміри від 11.07.2017).
Г.О .К рам ар
( ініціали та прізвищ е)

липня
Д е к л а р а ц і я " ^ ^ Ш ^ о в а н а у ж урналі обліку су б 'єк тів господарю вання
р і а п і Д е р ж п р а ц і___________
20__ р.
територіальном у иоргані

№

у

ЛҐ/сС

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.” .

