
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Тейсті Корн»__________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Універсальна, 
будинок 1, приміщення 17, офіс 7_______________________________________

місцезнаходження,

______________________________ 43595428________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________Директор Трайно Ілля Георгійович_____
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

________________________  (067У522-11-77_____________________________
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;

51400, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Некрасова 54-В

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 СК «АЯХ» договір страхування №18236ноб1дж від
12.02.2021 р.________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____________________________ 18.01.2021___________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Трайно Ілля Георгійович__________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:
- налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,



//

/
а саме :_________________________________________________

- вантажопідіймальні крани та машини.____________________
(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 отримання

Кількість робочих місць - 1, в тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -1, приміщень-1, цехів- 1. Офісне та виробниче 
приміщення орендовані (договір аренди №01/06-20П від 01.06.2020 року з 
ТОВ «Інвестиційна компанія 2006») Дніпропетровська область м. Павлоград 
вул. Некрасова 54-В.___________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: - директор підприємства Трайно Ілля Георгійович пройшов 
навчання з курсу «Охорона праці -  загальний курс» в ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (протокол від 07.08.2020 року № 20-81_____
посвідчення №5981 від 07.08.2020 року)._________________________________
Наказом №3 від 29.01.2021 начальника виробництва Вискребенцеву Оксану 
Василівну призначено відповідальною особою, яка здійснює нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних пристроїв та 
відповідного
обладнання.____________________________________________________________
Наказом №3 від 29.01.2021 енергетика Косогорова Антона Андрійовича 
призначено відповідальним за утриманням в справному стані та безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами, підіймальними 
пристроями та відповідним обладнанням._________________________________

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

Наказом №5 по підприємству від 30.06.2020 створена служба з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці 
Власенка Івана Володимировича._______________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом №1 від 29.01.2021 створена комісія з перевірки
знань з питань:_________________________________________________________
- охорони праці в складі: Голова комісії: Трайно І.Г. пройшов навчання з 
курсу «Охорона праці -  загальний курс» в ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (протокол від 07.08.2020 року № 20-81 
посвідчення №5981 від 07.08.2020 року);_________________________________
Члени комісії: начальник виробництва Вискребенцева О.В. пройшла 
навчання та перевірку знань з «Законодавство про охорону праці» в ТОВ



«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 13.08.2020 
року №817 посвідчення №8303 від 13.08.2020 року); енергетик Косогоров 
A.A. пройшов навчання та перевірку знань з «Законодавство про охорону 
праці» в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол від 14.12.2020 року №1569 посвідчення №14177 від 14.12.2020 
року); інженер з охорони праці Власенко І.В. пройшов навчання та перевірку 
знань з «Законодавство про охорону праці» в ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (протокол від 07.08.2020 року №20-81 
посвідчення №7100 від 07.08.2020 року);____________
-електробезпеки в складі: Голова комісії: енергетик Косогоров A.A. пройшов 
навчання та перевірку знань з «Законодавство про охорону праці», «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
пожежної безпеки України (розділ 4 п. 1) (протокол від 04.12.2020 року № 
1519 посвідчення №13941, IV група з електробезпеки до 1000В) перевірка
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;________________
Члени комісії: начальник виробництва Вискребенцева О.В. пройшла 
навчання та перевірку знань з «Законодавство про охорону праці», «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
пожежної безпеки України (розділ 4 п. 1) (протокол від 21.08.2020 року 
№ 881 посвідчення №8945, IV група з електробезпеки до 1000В) перевірка 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; інженер з 
охорони праці Власенко І.В. пройшов навчання та перевірку знань з 
«Законодавство про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
України (розділ 4 п. 1) (протокол від 25.09.2020 року № 1090 посвідчення 
№10640, IV група з електробезпеки до 1000В) перевірка знань комісією ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області._________________________________
Також на підприємстві розроблені:______________________________________
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 18 від
15.09.2020р.)___________________________________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань робітників з
питань охорони праці (наказ про затвердження № 19 від 15.09.2020р.)_______
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про
затвердження № 19 від 15.09.2020р.)_____________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про
затвердження № 19 від 15.09.2020р.)_____________________________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження №12 від 
10.09.2020 р.), в тому числі: №15 Інструкція з охорони праці для осіб, 
відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними



кранами, №16 Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за 
утримання обладнання в справному стані, № 17 Інструкція з охорони праці
при роботі з вантажопідіймальними машинами, керованими з полу._________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці , журнал реєстрації 
інструктажу з охорони праці на робочому місці, журнал протоколів засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці, журнал протоколів 
перевірки знань з електробезпеки, «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18___________________________
Працівники, які безпосередньо проводять роботи з налагоджування, ремонту 
та технічного обслуговування обладнання:
налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції Тєрханов 
В .В. пройшов навчання та перевірку знань комісією підприємства з «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98», 
інструкції з охорони праці № 9 для налагоджувальника устаткування у
виробництві харчової продукції (протокол № 11 від 15.01.2021 року)._______
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд 
у КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської 
міської ради, Дніпропетровської області._________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на 
обладнання, що використовується при виконанні заявлених видів робіт 
підвищеної небезпеки (паспорти, інструкції з користування, тощо), а саме:
паспорт на тельфер електричний канатний, журнал нагляду.________________
Випробування тельфера електричного канатного однобалкового проводиться
експертною організацією ДП «Центр сертифікації контролю якості 
будівництва об’єктів нафтогазового комплексу» (останній огляд проводився 
15.10.2020-Е0, І5.10.2020-Чт0 15.10.2020-ПТО) згідно встановлених 
нормативними документами термінів.____________________________________

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спецодягом і засобами індивідуального 
захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту у відповідності до чинних нормативних актів НПАОП 45.2-3.01-04. 
На кожного працівника заведена особиста картка видачі 
3 1 3 . _______________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці», паспорти на обладнання та
устаткування, настанови з експлуатації та інше.___________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети з перевірки знань
з питань охорони праці по: загальному курсу з охорони праці, з 
електробезпеки, правил охорони праці під час експлуатації



вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання. Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною

акти з охорони праці, що регулярно оновлюються, а також необхідний
інвентар для виконання вказаних робіт: ваги, біг-беги, рукавиці комбіновані.
(нормативно-правової та матепкВДНО-'гехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

У- / "

№

щис)

ь£р.
ін іц іа л и  та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 ^ /р .

№ /Ж У ГЛ У . _______ .

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.
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