
ДЕКЛАРАЦІЯ г?У об
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці116 ^^ 1

Відомості про роботодавця _____ Товариства з обмеженою відповідальністю_____
(для юридичної особи: найменування

«УКР-ТРАНС-ЛОГІСТИКА» 49083, м. Дніпро, пр-т Слобожанський, буд.35, оф.402
юридичної особи, місцезнаходження,

____________________________ ЄДРПОУ 41412601,_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________ Гейдарова Вікторія Валеріївна________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________ (056) 374-72-53, факс (0562) 33-75-48 : haha 3 8 5 @ m ail.ru
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;

______________________ м. Дніпро, вул. Курсантська, їж _______________________
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: 
__________________________не укладався__________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
____________________ не проводився____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Гейдарова Вікторія Валеріївна______________________________________
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:

Зварювальні роботи, зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом, а саме: 6 
кисневих балонів, 4 з пропаном, 1 з вуглекислотою.____________________________
(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 експлуатуються (застосовуються) без

mailto:385@mail.ru


отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: посадові - 7 , в тому числі тих, на яких існує підвищений
кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд приміщень),

ризик виникнення травм -  3, приміщень - 1, цехів - 1
виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Гейдарова Вікторія Валеріївна -  директор відповідальна за дотри-
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

мання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки при
охорони праці та промислової безпеки;

виконанні заявлених робіт, пройшла навчання у TOB «НК «Дніпробуд» та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровський області_____
законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов язкове державне соціальне 
страхування», «Про об єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, витяг з протоколу №89/4.4/2018 від 07.05.18р. Заступник 
директора Буря В.В. пройшла перевірку знань з питань охорони праці у ТОВ «НК 
«Дніпробуд», протокол №832 від 29.03.18р., «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», протокол №335 від 13.04.18р., «Правил безпеки 
систем газопостачання», протокол №417 від 05.05.18р., «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском», протокол №712 від 16.07.18р. 
Фінансовий директор підприємства Новоточинов І. В. пройшов перевірку знань з 
питань охорони праці у ТОВ «НК «Дніпробуд», протокол №282 від 29.03.18р., 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», протокол №335 від 
13.04.18р., «Правил безпеки систем газопостачання», протокол №417 від 05.05.18р., 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
протокол №712 від 16.07.18р. Белов О.О. -  головний механік є відповідальним за 
стан умов та безпечну організацію праці на підприємстві. Пройшов навчання у ТОВ 
«НК «Дніпробуд» та перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 1280 від 08.11. 18р.. 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 1326 
від 16.11. 18р., «Правил безпеки систем газопостачання», протокол № 1333 від 
19.11.18 p., «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», протокол №1308 від 1308 від 14.11.18р., «Пожежна безпека», протокол № 
1303 від 14.11.18р.
Електрогазозварювальники Востригін А.О. та Санніков М.С. пройшли навчання у 
ТОВ «НК «Дніпробуд» з «Правил безпечної експлуатації електроустановок спожи
вачів НГІАОЛ 40-1-1.21-98, навчання та перевірку знань з пожарно-технічної безпе
ки, а також пройшли навчання і здобули професійно-технічну освіту за
спеціальністю «Електрогазозварник», витяг з протоколу № 414 від 04.05.18р., 
посвідчення №№5349, 5350.
Наказом № 26 від 18.04.18р. призначено відповідального за зберігання, видачу в 
роботу та приймання на зберігання балонів з газом механіка з ремонту транспорту 
Нора В.Г. Механік з ремонту транспорту пройшов навчання у ТОВ «НК«Дніпробуд» 
з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
протокол № 1308 від 14.11.18р., «Пожежної безпеки», протокол № 1335 від 19.11.18р 
Наказом №13 від 06.03.18р. по підприємству призначена відповідальна особа- 
головний механік Бєлов A.A. за безпечне проведення зварювальних робіт.



На підприємстві наказом № 1 від 05.03.2018 створено службу охорони праці у 
кількості одного працівника - головного механіка за суміщенням. На основі типових 
положень наказом по підприємству № 3 від 06.03.18р. затверджені та введені в дію 
Положення з охорони праці, положення про систему управління охороною праці,

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

положення про організацію контроля за станом охорони праці на підприємстві, 
положення про навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці 
проводяться на підставі Положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-

в службі охорони праці тривалістю в 1 годину, первинні, повторні, цільові та 
позапланові інструктажі проводяться відповідальною особою за дотримання вимог

методичного забезпечення)

законодавства з питань охорони праці. Створена комісія підприємства для перевірки 
знань з питань охорони праці. Робітники, що виконують роботу підвищеної 
небезпеки, щорічно проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці на 
роботи підвищеної небезпеки через навчальні центри.
Розроблено 26 інструкцій з охорони праці, що затверджуються наказами 
підприємства.
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, що 
використовують при виконанні електрозварювальних робіт (паспорти та інструкції з 
експлуатації на обладнання, паспорти з відміткою про приймання ВТК виробника), а 
саме: багатофункціональне джерело струму інвентарного типу 85УА-270-Р - 
зварювальний пальник АМІ16305 АТ Ь\¥, зав.№033477. зварювальний апарат моделі 
Т285 зав. №388711611. Проводиться періодичний іспит електрообладнання 
організацією ПОА «Купіна», протокол іспиту електрообладнання №3/200718 від 
20.07.18р. ПОА «Купина» має дозвіл на виконання робіт № 1507.12.30, дійсний до 
22.10.2022р. Свідомості про результати проведення іспиту електрообладнання на 
підприємстві занесені у Журнал обліку, перевірки і випробувань електроінструменту 
і допоміжного обладнання до нього.
Балони з горючими газами зберігаються окремо від балонів з киснем у різних відсі
ках кліті, відокремлені одне від одного негорючими металевим бар єром, з закруче
ними запобіжними ковпаками у вертикальному положенні. Заключено з ФО- підпри- 
ємець Сидоренко І.П. договір № 02/11-18 від 02.11.18р.на поставку балонів з газом на 
підприємство та приймання в обмін порожніх балонів. ФО-підприємець має дозвіл на 
виконання робіт підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 
0496.14.12 від 16.04. 2014

На підприємстві створену \ n\qbw хл’а. ^йл\\^ч\\л - -
експлуатації обладнання, а саме:

Для безпечного виконання робіт розроблені інструкції з охорони праці № 5 «Для 
електрогазозварника» (затверджена наказом директора від 06.03.2018 року № 4). 
інструкція з охорони праці №18 «При зберіганні та експлуатації балонів із стисненим 
та зрідженими газами (затверджена наказом директора №5 від 06.03.18р.).



Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі згідно з нормами безоплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту» НПАОП 0.00-3.07-09. 
Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 
занесенням у відповідні журнали, які передбачені «Правилами безпечної роботи з 
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)».
Працівники ТОВ «УКР-ТРАНС-ЛОГІСТИКА» забезпечені нормативно-правовими 
актами. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13). Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Норми безоплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам залізничного транспорту (НПАОП 0.00-3.07-09), Типове положення про 
службу охорони праці. Типове положенням про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), Положення про 
СУОП на ТОВ «УКР-ТРАНС-ЛОГІСТИКА» (наказ № 2 від 06.03.2018 року). Перелік 
робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-05) в наявності, є експлуатаційна 
та технічна документація.
На підприємстві є куток з охорони праці, інформаційні стенди та плакати. 
Розробленні програми навчання та тематичні плани навчання з питань охорони праці 
за професіями для робітників підприємства.

« 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі

Держпраці ^  20^Г  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, 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.

В.В. Гейдарова
(ініціали та прізвище)


