
Центр надання адміністративних 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ w f t
відповідності матеріально-технічної

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІБЕРАТОР»_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49033, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 139, код ЄДРПОУ 39762786______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Директор: Намоглу Ферхат Мехмет Аріф, тел. 067-118-44-91, info@Iiberator.ua__________
телефаксу, адреса електроної пошти; для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційнй номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 139

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
__________________________ _______ не укладався________________________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудіту з охорони праці ______ не проводився______

(дата проведення аудиту)

Я, Намоглу Ферхат Мехмет Аріф ____________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
Зберігання балонів із стисненим (кисень, зварювальна суміш), зрідженим (пропан-бутан),
вибухонебезпечним (ацетилен) та інертним (аргон) газом.________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
Кількість робочих місць -17, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик__________

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
виникнення травм - 5._____________________ ___________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
В одній будівлі знаходяться цех збірки котлів, адміністративні та побутові приміщення. 

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор Намоглу Ферхат Мехмет Аріф пройшов перевірку знань у ДП 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
«Придніпровський ЕТЦ» Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявністю служби охорони праці, 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» - перевірка знань 

інструкцій про про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
із загального курсу охорони праці проведено комісією Головного управляння Держпраці у 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-
Дніпропетровській області і, протокол № 200 від 22.09.2016р.____________________________

правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці -  Головний 

інженер Концевич Олександр Леонідович пройшов перевірку знань із загального к у р с а  

охорони праці у ДП «Придніпровський ЕТЦ», протокол № 197 від 15.09.2016 року 
перевірку знань проведено комісією Головного управляння Держпраці у Дніпропетровськії 
області.

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, затверджені 
наказом № П-90 від 24.10.2018р.; члени комісії (головний інженер Концевич Олександі 
Леонідович, начальник сервісної служби Терещенко Євген Олександрович, інженер 
ремонту Колода Ростислав Олександрович, інженер з охорони праці Кандзюба Юрії 
Павлович) пройшли навчання в ДП ДУКК «МОНОЛІТ» «Правилам охорони праці під чаї
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експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 та перевірку знань 
комісією Головного управляння Держпраиі V Дніпропетровській області, протокол №1190 
від 16.10.2018р.

Відповідальним за безпечне виконання робіт зі зберігання балонів із стисненим, 
зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом призначено начальника сервісної служби 
Терещенко Євгена Олександровича (наказ № П-89 від 24.10.2018р.), який пройшов 
навчання «Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 та перевірку знань комісією Головного управляння 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол №1190 від 16.10.2018р. Комісією ТОВ 
«ЛІБЕРАТОР» проведено перевірку знань робітниками підприємства «Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, 
протоколи №№70,71 від 24.10.2018р. (5 чол.).

Служба охорони праці в кількості 1 чол. (Головний інженер Концевич О.Л.) створена та
затверджена наказом № П-24/2 від 22.08.16р. «Про створення служби охорони праці»._____

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі - 
№Р254-ОТ «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт зі зберігання балонів із 
стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом» (затверджена та введена в 
дію наказом №П-29 від 12.09.2016р., переглянута згідно наказу № П-91 від 24.10.2018р.), з 
якою ознайомлені працівники, залучені до заявлених робіт. На підприємстві присутній 
куточок з питань охорони праці, забезпечений посібниками, плакатами та знаками.
До нормативно-правової бази входять:
- Закон України «Про охорону праці»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання га перевірки

знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює

під тиском»;
- НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»._________

Укладено Договір поставки №2702-1/17 газів від 27.02.17р. з Фізичною особою-
підпрпємпем Сидоренко І.П. Зберігання балонів здійснюється у спеціальному приміщенні, 
обладнаному згідно з «Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18.
Матеріально-технічна база: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІБЕРАТОР» 
оснащене технологічним устаткуванням, засобами вимірювальної техніки. Устаткування 
та засоби вимірювальної техніки, використовувані в технологічних процесах, знаходиться в 
справному стані.
Працівники забезпечені спецодягом, спецфуттям та засобами індивідуального захисту: 
костюм х/б, черевики шкіряні з меті леви ті носком, куртка утеплена, каска захисна, 
рукавиці робочі, окуляри захисні, пояс запобіжний (дата огляду 18 жовтня 2018 р.).

Ф.М.А. Намоглу
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці -У.) 20к / р. № .
Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 

даних з метою забезпечення вимог Порядкувидачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеноі небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається
фізичними особами, яки через свої релігійні переконання відмовляються від його 
цриіняття та повідомили про це відповідному органу жержавноі податковоі служби


