
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Прем’єр»,____________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
490074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воронезька, 2-Д, код згідно ЄДРПОУ- 23940728

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
___________ Генеральний директор: Степаненко Дмитро Ігорович_________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
____________(0562)-23-85-75, delivery@premiere.dp.ua______________________________________

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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
490074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воронезька, 3-А________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПАТ Страхова компанія Альянс « Добровільне страхування відповідальності перед

третіми особами»________________________________________________________________________
(найменування страхової компанії,

Договір №33.0004806.03 від 07.08.2020, строк дії до12.08.21р._______________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці :11.12.2020р._________
(дата проведення аудиту)

Я, Степаненко Дмитро Ігорович___________________________________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти:
- таль електрична пересувна без привода механізму пересування, ТЕ 050-31-У2, заводський 
номер -116, дата виготовлення 1989р, країна —  СРСР;
- підіймальна платформа, FS 500-5,8х0.3-1.0х1.0, заводський номер 20869311, рік виготовлення 
2020р., країна — Україна;
- ліфт електричний вантажний, ВП -0505, заводський номер — 90948, дата виготовлення 
листопад 2006р, країна —  Україна;____________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій):
- силовий трансформатор з масляним охолодженням, тип ТМ-630, заводський номер —  49068, 
дата виготовлення 2002р, країна —  Україна;
- силовий трансформатор з масляним охолодженням, тип ТМ-630, заводський номер —  32188, 
дата виготовлення 2002р, країна —  Україна._____________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

mailto:delivery@premiere.dp.ua


які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: 10, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 4.__________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Адміністративна будівля: 1- за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воронезька, 2-
Д;
Виробничих будівель: 2, цехів 3, підрозділів 5 -  за адресою , Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
вул. Воронезька, 3- А.____________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:

Генеральний директор Степаненко Дмитро Ігорович пройшов навчання в ТОВ «УК 
Спектр» та перевірку знань, комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
обл., створеної на підставі наказу від 27.06.2017р. №102, з курсу «Охорона праці-загальний 
курс» (протокол №52/4.7 від 19.02.2018р.);з питань пожежної безпеки -  комісією створеною на 
підставі наказу від 18.01.2019р. №12 (протокол №062 від 12.02.2020р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві функціонує служба з охорони праці в особі інженера з охорони праці Карпусь 
Ганни Іванівни, яка пройшла навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., створеної на підставі наказу №68 
від 21.03.2018р. з курсу «Охорона праці-загальний курс»; (протокол №79/4.7 від 16.04.2018р.); з 
питань пожежної безпеки - комісією створеною на підставі наказу від 01.06.2017р. №101, 
(протокол №192, від 27.06.2018р.); з електробезпеки -в ТОВ «УК Спектр», комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл., створеної на підставі наказу від 21.03.2018р. 
0, № 68, (протокол № 178 від 30.08.2018р.); під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 -  комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл., створеною на підставі наказу №06 від 
25.01.2021р. (протокол №014 від 23.02.2021р.); Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів 
НПАОП 0.00-1.02.-08 -  комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., 
створеною на підставі наказу №06 від 25.01.2021р. (протокол №015 від 24.02.2021р.)

наявністю служби охорони праці,

Головний інженер Кирпич Андрій Петрович пройшов навчання в ТОВ«УК Спектр» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., 
створеної на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. з курсу «Охорона праці-загальний курс» 
(протоколи: №135/4.7 від 25.06.2018р., ); пройшов навчання з питань пожежної безпеки в 
ТОВ«УК Спектр» та перевірку знань комісією створеною на підставі наказу №101 від 
01.06.2017р. (протокол№192 від 27.06.2018р.); пройшов навчання з курсу НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок» в ТОВ«УК Спектр» та перевірку знань 
комісіє №68 від 21.03.2018р. (протокол №178 від 30.08.2018р.).

Згідно з наказом №46 від 28.04.2020р. призначені посадові особи:
- відповідальний за утримання в справному стані та безпечну експлуатацію таля електричного 
відповідно вимогам Правил: Богданович Михайло Олегович - головний енергетик, який 
пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл., створеної на підставі наказу № 58 від 04.03.2018р. з курсу 
«Охорона праці-загальний курс» (протокол №074 від 24.04.2019р.); навчання з курсу НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» та повірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл., створеної на підставі наказу № 58 
від04.03.2019р.( протокол №088 від 22.05.2019р.); - відповідальний за безпечне проведення робіт 
талю: Подсолонко Євгеній Петрович - машиніст електротельфера, який пройшов навчання 
в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань та перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській обл., створеної на підставі наказу№156-1 від 11.09.2020р. з



курсу НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»(протокол №115-1від 11.09.2020р ;
- відповідальним за безпечне утримання та експлуатацію платформи відповідно вимогам 
Правил та експлуатаційної документації згідно наказу №73 від 24.07.2020 призначений - 
Богданович Михайло Олегович - головного енергетик;
- відповідальним за організацію робіт по технічному обслуговуванню ліфта: Богданович 
Михайло Олегович - головного енергетика, який пройшов навчання з курсу Правила будови 
та безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08 в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., створеної на підставі 
наказу №58 від 04.03.2019р. (протокол №079 від 26.04.2019р.);
- відповідальним за зберігання та обслуговування електроустановок відповідно до вимог 

нормативних документів: Богданович Михайло Олегович - головний енергетик, який 
пройшов навчання з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила пожежної безпеки» розділ 4.п.1 та перевірку знань комісією, 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., створеною на підставі наказу 
№186 від 06.09.2019р. (протокол№056 від 26.06.2020р.);
Працівники, які допускаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, мають відповідну 
професійну підготовку, та досвід роботи.

Пройшли навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань комісією Г оловного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл., створеної на підставі наказу №58 від 04.03.2019р. по курсу 
«Правил охорони праці для робітників м’ясопереробних цехів « НПАОП 15.1-1.06-99: 
Степаненко Дмитро Ігорович -  генеральний директор, Кирпич Андрій Петрович -  головни 
інженер, Карпусь Ганна Іванівна -  інженер з охорони праці (Протокол№063 від 01.05.2019р.).

29.12.2020р. проведене експертне обстеження та періодичний частковий технічний огляд таля 
електричного, а також 27.07.2020р. проведено первинний технічний огляд підіймальної 
платформи, після монтажу, Придніпровським ЕТЦ.

Укладений договір підряду на технічне обслуговування і ремонт вантажного ліфта №06.12.103 
від 01.01.2020р, №06.12.103 від 01.01.2021р. Дата проведення наступного технічного обстеження
-  24.01.2021р.

Укладений договір з Акціонерним Товариством «ДТЕК Дніпровські Електромережі» на 
проведення оперативно -  технічного обслуговування електрообладнання згідно Правил. 
Допуск працівників до роботи проводиться після:
- проходження попереднього медичного огляду;
- проведення первинного інструктажу на робочому місці по інструкції, затвердженій наказом 
генерального директора;
- проведення навчання, стажування , для окремих професій, і перевірки знань з безпеки праці у 
встановленому порядку;
- забезпечення спецодягом і засобами індивідуального захисту відповідно до норм за професією. 

Робітники підприємства проходять попередні та періодичні медичні огляди згідно
затвердженого договору №27, від 04.04.2019р з комунальним некомерційним підприємством 
«Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8».
Працівники ТОВ «Прем?єр» забезпечені спецодягом то засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі. Укладений договір про послугу з обслуговуванням наданого в користування 
робочого одягу (договір №2467 від 22.03.17р.) з ТОВ «Лінндстрем».________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту,

Згідно «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом 
генерального директора за № 132, від 25.06.2019р, розроблені та затверджені наказом 
генерального директора інструкції з охорони праці для працівників за професіями та на 
виконання окремих видів робіт.

Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі робітникам 
проводяться згідно з вимогами «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» з реєстрацією у відповідних журналах охорони праці.



Працівники TOB «Прем'єр» забезпечені спецодягом то засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі. Укладений договір про послугу з обслуговуванням наданого в користування 
робочого одягу (договір №2467 від 22.03.17р.) з TQB «Лінндстрем». 

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

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

Д.І. Степаненко_________
(ініціали та прізвище)

журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
2(Й ?р. № 0JL T ?. 2 /. /< £

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.".



Y
$

.... г.,ла--л' \

fr A iX ft ' W f f t S '  /& ->

Д) 2 5 /НОГ2021


