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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод спецінструменту»,
49000, м. Дніпро, вул. Будівельників.34 корп.94 В ЄДРПОУ 35807135_____________________________
тимчасово виконуча обовязки директора Фурсова Аліна Олександрівна, тел. (056) 731-92-16
office@dzscom.ua_______________________________________________ _____________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по 

батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

(для фізичної особи-підприємця: призвіще, 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.Будівельників. 34 корп. 94В
(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 вкладався_____________________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився 
(дата проведення аудиту)

Я. Фурсова Аліна Олександрівна_______________________________________________________________
(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:
технологічні транспортні засоби (п.5 дод. 7 до Порядку), а саме:____________________________________
- автонавантажувач вилковий моделі MITSUBISHI FD15F16, рік виготовлення 1988,_______________ виробництво
Японія, заводський № 50315, державний номерний знак Т01967АЕ, серія і номер свідоцтва АЕ 00796 від 13 липня
2011 р... виданий Територіальним управлінням у Дніпропетровській області Держгірпромнагляду.___________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 

марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 6. на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 2,____________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
кількість будівель і споруд ( приміщень): 4 (адміністративна будівля та виробничі дільниіі згідно 
договору -аренди від 26. 06. 2010. №27/01 укладений між ТОВ” Металосервіс” та ТОВ”ДЗС з 
пролонгованим терміном діі і договір оренди від 26.06 2010. №27/02 укладений між ТОВ
„Металосервіс”та ТОВ” ДЗС” з.пролонгованим терміном дії.._________________________________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Тимчасово виконуюча обов'язки директора Фурсова Аліна Олександрівна пройшла 
навчавння та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни, електробезпеки, пожежної 
безпеки у ПП „КРІОЛ” м., Кривий Ріг, а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу № 405 
від 30 листопада 2016 р Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення 
№00000038, витяг з_протоколу засідання комісії №24 від 31.01.2017 р.)

Наказом № 3-ОТ від 15.01.2018 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці у працівників підприємства у складі:

mailto:office@dzscom.ua


- Голова комісії: Головний інженер Полотнянко Олександр Миколайович,
- Члени комісії: Головний механік Ханієв Магомед Ісрапілович,

Начальник ЕМВ Макаров Юрій Влодимирович,
Начальник відділу охорони праці Широков Василь Олександрович.

Документи (витяги з протоколу, посвідчення), які підтверджують проходження навчання та__________
перевірки знань законодавста з охорони праці та інших НПАОП керівником, членами комісії.________
відповідальними особами, а саме:_________________________________________________________________
-Головний Інженер Полотнянко О.М. пройшов навчання з питань охорони праці Законів України « Про 
охорону праці» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» . а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу № 102 від 27 червня. 2017 р. 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення № 2948/2018-6 витяг з 
протоколу № 29/48/2018 від 19 лютого 2018 р.). -пройшов навчання НПАОП 0.00-1.80-18«Правил 
охорони праці під час зксплуатаціі вантажопідіймальних кранів підіймальних пристроів і відповідного 
обладнання » у ДП «Придніпровський ЕТЦ» . а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу 
№ 68 від 21.03.2018р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення № 
47-18-14 від 03 серпня..2018р.. витяг з протоколу 03 серпня 2018 р.

- Головний механік Ханієв Магомед Ісрапілович. пройшов навчання з питань охорони праці. Законів 
України «Про охорону праці» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у ТОВ 
«Учбовий комбінат.. Дніпробуд”. а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу № 68 від 
21.03.2018р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення № 11298 
від 11 жовтня 2018р.. витяг з протоколу № 1142 від 11 жовтня.2018р.). — пройов навчання НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у ДП ТОВ „Учбовий 
комбінат Днніпробуд” а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу № 102 від 27 
06..2017р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення № 9212 від 12 
вересня ..2017р.. витяг з протоколу № 931від 12 вересня 2017р.).___________________________________
- Начальник Енергомеханічного відділу Макаров Юрій Володимирович пройшов навчання з питань 
охорони праці. Законів України «Про охорону праці» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів у ТОВ ..Учбовий комбінат Дніпрбуд”. а перевірку знань комісією створеною на 
підставі наказу №102 від 27 06.2017 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
( п о с р і д ч є н н я  №7934 від 09 серпня 2017 .. витяг з протоколу № 790 від 09 серпня 2017 р. - пройшов 
навчання НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у 
ДП ТОВ „Учбовий комбінат Днніпробуд”. а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу 
№ 102 від 27 06.2017 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення 
№ 9214 від 12 вересня 2017р.. витяг з протоколу № 931 від 12 вересня 2017р.)._________

- Начальник иі пттітту охорони праці Широков Василь Олександрович пройшов навчання з питань 
охорони праці Законів України « Про охорону праці» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів у ДП «Придніпровський ЕТЦ» . а перевірку знань комісією створеною на підставі 
наказу № 68 від 21 березня 2018 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(посвідчення № 87- 18- 23 витяг з протоколу № 87 18 від 29 листопада 2018 р.), - пройшов навчання 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у ДП ТОВ 
„Учбовий комбінат Дніпробуд”. а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу № 102 від
27 06.2017 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення № 9213 від 12 
вересня ..2017 р.. витяг з протоколу № 931 від 12 вересня 2017 р.).
- Інженер по охороні праці Шастун Ольга Григорівна пройшла навчання з питань охорони праці 
Законів України « Про охорону праці» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у 
ДП «Придніпровський ЕТЦ» . а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу № 102 27 
червня 2017 р . Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення № 249/48/ 
2017-6 витяг з протоколу № 249/48/2017 від 06 листопада 2017 р.)

У ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» діє система управління охороною праці. «Положення 
про систему управління охороною праці». «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці», затверджено наказом директора № 26 від 19 02.2013р. Наказом по 
підприємству №179 від 29.листопада.2013 р. за безпечну експлуатацію і технічний стан авто
навантажувачів призначений відповідальним начальник виробництва Черкес Сергій Сернійович. який 
пройшов навчання з «Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08 у 
ТОВ „Учбовиц комбинат Дніпробуд”. а перевірку знань комісією створеною на підставі наказу № 44



від 07.10.2015р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області в (посвідчення №
11133 від 09 листорада.2016р„ протокол № 1082 від 09 листопада .2016 р пройшов навчання з питань 
охорони праці Законів України «Про охорону праці» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів у ТОВ „Учбовий комбінат Дніпрбуд” а перевірку знань комісією створеною на 
підставі наказу №68 від 21 03 2018 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(посвідчення №13109 від 15 листопада 2018 р.. витяг з протоколу № 1317 від 15 листопада 2018 р. 
Наказом по підприємству № 167 від 29.10.2013 р. до роботи на технологічних транспортних засобів 
автонавантажувачів допущені Рудовол Вадим Іванович (посвідчення № 49046. який пройшов навчання 
в ТОВ „Учбовий комбинат Дніпробуд” за професією водій автонавантажувача 26 08 2008 р .протокол 
екзаменаційної комісії від 30.10.2008 р. №2757 та Король Дмитро Сергійович (посвідчення № 13422). 
який пройшов навчання у ТОВ Учбовий Комбинат „Дніпробуд” за професією водій 
автонавантажувача 25.10.2011 р. протокол фахової комісії № 702 від 25.10.2011 р.. водії навантажувача 
також пройшли навчання по „Правилам охорони праці під час ватажно-розвантажувальних робіт” 
НПАОПО.ОО-1.75-15 р.2. гл.4 гл5.гл7рЗ. „Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” 
НПАОП 000-1.15-07 Р6. (протокол 686 від 27.06.2018р.). а перевірку знань комісією створеною на 
підставі наказу № 140 від 11.06.2018 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
витяг з протоколу № 552 від 11.06.2018 р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки)
Наказом по підприємству № 1-ОТ від 01.10.2010 р. створено службу охорони праці, відповідальною 
особою за стан охорони праці на підприємстві призначено начальника відділу охорони праці Широкова 
Василя Олександровича . інженера з охорони праці Шастун О.Г. На підприємстві розроблені, введені в 
дію та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. В
тому числі затверджено інструкцію з охорони праці № 16 для водія автонавантажувача.______________
(наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

Ремонтні роботи та технічне обслуговування по автонавантажувачів проводить підприємство________

ТОВ «СТО Балканкар» (договір СР-1058 від 13.08.2018р.)___________________________________________

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві проводиться за нормативно -

правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків._____

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит за екзаменаційними білетами у

вигляді усного опитування. Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється_________

протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, згідно НПАОП 0.00-4.12-05 

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

На підприємстві ТОВ «ТОВ Дніпровський завод спецінструменту» ведуться журнали реєстрації:

- «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;_______________________________

- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками_____________

проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажі»;_________________________

- «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці»;__________________________________________

- «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці»;_______________________________________________

- «Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці»;_____________

- «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»;

- «Журнал обліку перевірки знань з техніки безпеки у персонала за правилами електробезпеки».______

Нормативно-правова база:______________________________________________________________________ _

- Закон України «Про охорону праці»._______ _ _ _ _ _ ___________________________________________

- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань______

з пиіань охорони праці».______________________________________________ ___________________________

- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».



- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ 

України № 246 від 21.05.2007р.;______________________________________________________________

- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»,_____________________

- Н11АОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»,_________________

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,____________

- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забеспечення працівників спеціальним одягом,

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».____________________

Працівники ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» проходять медичний огляд при прийомі на 

роботу (первичний) та періодично плановий медогляд в медичному закладі 56МСЧ (заключний акт 

від 29 12 2017 р.

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами_________

індивідуального захисту, а саме робочий бавовняний костюм та чоботи, рукавиці комбіновані, в 

холодну пору року куртка на утепленій підкладці, згідно термінів і норм видачі засобів індивідуаль

ного захисту.________________ _________________________________________________________________

Підприємство забеспечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони______

праці, що розповсюджуються на машини, механізми, устаткування підвищенної небезпеки, які______

декларуються.________________________________________________________________________________

В наявності є вся експлуатаційна документація: технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію,______

висновок еспертизи з метою визначення технічного стану, умов та строку подальшої експлуатації 

автонавантажувачів № 533.18.12.1-29.22.15 від 26.06.2018р.. щорічний техогляд технологічного 

транспортного засобу ( навантажувач вілковий FD15-F16 „Mitsubishi") пройшов 07.08.2018 р. з 

висновком „Справний”

На підприємстві створений куточок з охорони праці, забеспечений плакатами, наглядною агітацією,

нормативно-правовими актами з охорони праці.__________________________________________________

На підприємстві ТОВ «Дніпровский завод спецінструменту» нормативна документація оновлюється

з охорони праці и пожежної безпеки) і інтернету. 

ю -технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Т.в.о.директора Фурсова А.О.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ^ ^ .  №

___________ 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
Примітки: 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.


