
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 201Х р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ о 7

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне Акціонерне Товариство «Нова лінія», 08162 Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, смт. Чабани, Одеське шосе, 8 код ЄДРПОУ 30728887, керівник 
Гуйо Андрій Самоельович, тел.:0312 424150, електронна адреса: т.кигпуеІ80у(й>п1.ііа

місцезнаходження, код згідно з СДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприє мця: 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;

88017 м. Ужгород, вул. Баб’яка, 48 (торгівельний центр «Нова лінія»)
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устагковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно Додатку 1 до Порядку і правил 
проведення обовязкового страхування цивільної відповідальноісті субєктів господарювання за 
шкоду, яка може бути заподіяна відповіно до Постанови Кабінету Міністрів України №1788 від 
16.11.2002 року, страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводиться, у 
зв'язку з тим, що не є об’єктом підвищеної небезпеки.____________________________________
(найменування страхової компанії.

с ірок дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я, Гуйо Андрій_Самоельович
(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 га/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки: 
Технологічні транспортні засоби, (п.5 Додаток 7 до Порядку), а саме :

1_. Автонавантажувач дизельний вилочний DOOSAN, модель D30GX, ідент.№ QN70394, 
реєстр.№ Т00213АО, рік виготовлення 2008, країна виробник Корея

2. Автонавантажувач дизельний вилочний DOOSAN, модель D30GX, ідент.№ QN70391, 
реєстр.№ Т00214АО, рік виготовлення 2008, країна виробник Корея

3. Автонавантажувач дизельний вилочний DOOSAN, модель D30GX, ідент.№ QN70387, 
реєстр.№ Т00215АО, рік виготовлення 2008, країна виробник Корея

4. Навантажувач електричний STILL, модель FM -  17, ідент. № 611876000418, реєстр.№ 
Т00216АО, рік виготовлення 2003, країна виробник Немеччина

5. Навантажувач електричний STILL, модель FM -  17, ідент. № 611876000416, реєстр.№ 
Т00218АО, рік виготовлення 2003, країна виробник Немеччина

6. Навантажувач електричний STILL, модель FM -  14, ідент. № 611875003178, реєстр.№, 
Т07722АІ рік виготовлення 2004, країна виробник Немеччина

7. Електричний штабелер Jungheinrich, модель EKS 210 Z+F, ідент.№ FN 526384, реєстр.№ Т 
09284 АІ, рік виготовлення 2016, країна виробник Немеччина

8. Штабелер електричний повідковий CAT, модель NSP16N, ідент.№ 8EN00506, реєстр. № 
TOQ419AO, рік виготовлення 2007, країна виробник Фінляндія



9. Електричний візок CAT, модель NPP16M, ідент.№ 2АМ00939, реєстр. № Т00450АО, рік 
виготовлення 2008, країна виробник Фінляндія

10. Електричний візок CAT, модель NPP16M, ідент.№ 2АМ01041, реєстр. № Т00451АО, рік 
виготовлення 2008, країна виробник Фінляндія

Кількість робочих місць -  10, на яких існує підвищений ризик -  10

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідною  дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
на яких існус підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Посадові особи, які пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, а саме:

Директор торгового центру Гуйо A.C. посвідчення №089-234-16-14, протокол №089- 
234-16 від 09.12.2016р. про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
видане ТОВ «Стандарт Професійної Безпеки «ГЕФЕСТ»;
- інженер з охорони праці Котик O.A. посвідчення №089-234-16-02, протокол №089- 
234-16 від 09.12.2016р. про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
видане ТОВ «Стандарт Професійної Безпеки «ГЕФЕСТ»;
- інженер з охорони праці Котик O.A. посвідчення посвідчення № 00908, протокол № 33 
від 10.12.2018р. про навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», видане ТОВ «Учбово курсовий комбінат»;
- комерційний директор Кудільчак М.Я. посвідчення №089-119-17-18, протокол 
№089-119-17 від 12.07.2017р. про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
видане ТОВ «Стандарт Професійної Безпеки «ГЕФЕСТ»;
- комерційний директор Кудільчак М.Я. № 00909, протокол № 33 від 10.12.2018р. про 
навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів», видане ТОВ «Учбово курсовий комбінат»;
- заступник директора з технічних питань Свиридов В.О. посвідчення № 089-119-17- 
20, протокол № 089-119-17 від 12.07.2017р. про навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці, видане ТОВ «Стандарт Професійної Безпеки «ГЕФЕСТ»;
- заступник директора з технічних питань Свиридов В.О. посвідчення№ 00907, протокол 
№ 33 від 10.12.2018р. про навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», видане ТОВ «Учбово курсовий комбінат»;
- начальник відділу доставки Кузнецов Михайло Сергійович посвідчення № 00909, 
протокол № 33 від 10.12.2018р. про навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів», видане ТОВ «Учбово курсовий комбінат»;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Розроблені та введені в дію положення з охорони праці:
положення про службу охорони праці ПрАТ «Нова Лінія» затверджено наказом № 
ЦО/54-ОД від 20.06.2018р.;
положення про систему управління охороною праці ПрАТ «Нова Лінія» затверджено 
наказом № ЦО/ОІ-ОП від 10.01.2014р.; 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
затверджено наказом № ЦО/54-ОД від 20.06.2018р.;

Наказом директора ТЦ ПрАТ «Нова лінія» -  Ужгород №020119/10 -  ОП від 02.01.2019 року 
призначені відповідальні особи за технічний стан і безпечну експлуатацію технологічних 
транспортних засобів на підприємстві.

Наказом директора ТЦ ПрАТ «Нова лінія» -  Ужгород - № 020119/08 -  ОП від 02.01.2019 
року призначені відповідальні особи за технічний стан безпечне проведення робіт 
навантажувачами.

Наказом директора ТЦ ПрАТ «Нова лінія» -  Ужгород - № 020119/06 -  ОП від 02.01.2019 
року призначені відповідальні особи за стан охорони праці в структурних підрозділах.



Наказом директора ТЦ ПрАТ «Нова лінія» -  Ужгород - № 020119/01 -  ОП від 02.01.2019 
року призначена постійно діюча комісія по перевірці знань з питань охорони праці на 
підприємстві.

Наказом директора ТЦ ПрАТ «Нова лінія» -  Ужгород - № 020119/02 -  ОП від 02.01.2019 
року створена постійно діюча комісія з оперативного контролю за станом охорони праці на 
підприємстві.

Розроблено такі посадові інструкції:
- для директора торговельного центру;
- для заступника директора з технічних питань;
- для інженера з охорони праці; 

для головного енергетика;
- для начальника відділу доставки

Розроблені та затверджені наказом № ЦО/13-ОП від 08.02.2017р. інструкції з охорони 
праці та інструкції з безпечного ведення робіт:

№1 - вступного інструктажу з питань охорони праці.
№2 - загальні вимоги з електробезпеки;
№15 -  з охорони праці для водія електронавантажувача;
№16 -  з охорони праці для водія автонавантажувача;
№64 - з охорони праці при експлуатації повідкового штабелера.

інс тру ктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

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

(ініціали та прізвище)
Гуйо А.С.
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