
Центр надання адміністративних 1
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам за конодавсгУі -з питань

охорони праці

ВІДОМОСТІ про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІІІРО-СПЕЦВМАЛЬ» 51217, вул.Заводська 1.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

с угг. М с л і о р ат ивн с, Новомосковський район, Дніпропетровська область ЄДРПОУ №41922158, Шило
Олександр Вікторович, +380677724858 , e-mail Dnipro-spetsemal@i.ua ____________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

51217. вул.Заводська 1. смт.Меліоративне, Новомосковський район, Дніпропетровська область 
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 укладався_____________________________

(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, Шило Олександр Вікторович _______ ____ _________________________________
(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, устатковання 
підвищеної небезпеки:
Навантажувач вилковий, марка СРСР15М-К(:26. РІК ВИГОТОВЛЕНН Я 2018, Китай __________

(найменування виду робіт
Ідентиф. Номер (заводський) РЗАНОЗ()8. держ.номерний знак Т 08769 АЕ. свідоцтво АЕ006615,

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
зареєстрован Г оловним управлінням Держи раці у Дніпропетровській обл. 12.11.2018р._________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
2 робочих місця, у  тому числі І на яких існує підвищений ризик виникненні травм

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
будівель - і адміністративна будівля; виробничих об’єктів 1 де здійснюється експлуатація

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
технологічного транспортного засобу _______ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

mailto:Dnipro-spetsemal@i.ua


Інші відомості Шило Олександр Вікторович, директор -  відповідальна особа за дотримання
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшов навчання________ _
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

загального курсу «Охорона праці» у навчальному центрі з охорони праці фізична - особа
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

підприємець Макаров Д.В. (протокол № 1.06- і 8 ОП від 08.06.2018р. перевірка знань__________ _
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

комісією Головного управління Держпраці України у Запорізькій); навчання з курсу ПБЕЕС.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

ПТЕЕС, ІІУЕ. ПЕЕЗ- ПЗВСЕ, ПОЕМ (протокол від 15.06.18 р.№ 583 перевірка знань у навчальному 
центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОВУД» комісією Головного управління 
Держпраці України у Дніпропетровській області): навчання з НГІАОП 0.00-1.75-15 «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у навчальному центрі з охорони праці 
фізична-особа підприємець Макаров Д.В. (протокол №. 28.10-18 від 23.10.2018 р. перевірка знань
комісією Головного управління Держпраці України у Запорізькій області). _______
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №б/ОТ від 
25.10.2018 р„ члени якої: голова комісії - директор Ш ило Олександр Вікторович, член комісії - 
мастер цеха Шило Вячеслав Вікторович пройшов навчання загального курсу «Охорона праці» у 
навчальному центрі з охорони праці фізичиа-особа підприємець Макаров Д.В. (протокол № 1.06-18 
ОН від 08.06.2018р. перевірка знань комісією Головного управління Держпраці України у 
Запорізькій): навчання з курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, НУЕ, ІІЕЕЗ. ПЗВСЕ, ПОЕМ (протокол від 15.06.18 
р.№ 583 перевірка знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» комісією Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області): 
навчання з НГІАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони прані під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» у навчальному центрі з охорони праці фізична-особа підприємець Макаров Д.В. (протокол № 
28.10-18 від 23.10.2018 р. перевірка знань комісією Головного управління Держпраці України у 
Запорізькій). Менеджер із збуту Штепа Владислав Миколайович член комісії - пройшов навчання 
загального курсу «Охорона праці» у навчальному центрі з охорони праці фізична-особа підприємець 
Макаров Д.В. (протокол № 1.06-18 ОП від 08.06.2018р. перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці України у Запорізькій): навчання з курсу ПБЕЕС. ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, 
ГІЗВСЕ, ПОЕМ (протокол від 15.06.18 р.№ 583 перевірка знань у навчальному центрі з охорони праці 
ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» комісією Головного управління Держпраці України у 
Дніпропетровській області); навчання з НГІАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» у навчальному центрі з охорони праці фізична-особа 
підприємець Макаров Д.В. (протокол № 28.10-18 від 23. і 0.2018 р. перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці України у Запорізькій). У а підприємстві створено службу 
охорони праці наказ № 1/от від 14.05.20418р. )
Функції служби з охорони прані директор Ш тепа Владислава Миколайовича - наказ № 1/ОТ 
від 14.05.2018р.. Відповідальним за технічний стан та безпечну експлуатацію навантажувача по
підприємству призначено майстра цеха Ш ило Вячеслава Вікторовича наказ № 4 /0 1  від  19.09 .2018 p.). 
Професійно-кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні робіт підвищеної небезпеки, 
пов’язаних з експлуатацією технологічних транспортних засобів, відповідає даному виду діяльності, у 
відповідності до наказу Міністерства праці та соціальної пол ітики України від 29.12.2004 року № 336 (зі 
змінами) «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 
діяльності. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників».____________________________

Водії навантаж увача, який експлуатуютує навантажувач, Слобченко Сергій Анатолійович 
пройшов навчання у ТОВ «ПК КРАФТ» та отримав професію -  водій навантажувача, посвідчення 
№02008 протокол по підвищення кваліфікації №247 від 26.11.2018 р. (по НПАОП 0.00-1.75-15 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» та НГІАОП 0.00-1.62-12 
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті.» перевірка знань у навчальному центрі з 
охорони праці ТОВ «ПК КРАФТ комісією Головного управління Держпраці України у

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



ніиропетровській області)^ пройшов навчання та перевірку знань комісією по підприємству з 
загального курсу «Охорона праці» та з інструкцій згідно виконуваних робіт - протокол від 01,12.2018 
р. № 5/ОТ; Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять спеціальне навчання, 
відповідні інструктажі, та навчання з питань охорони праці згідно затверджених програм проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці та за видами виконуваних робіт. Документація: журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці, журнал ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань з 
питань охороні праці, журнал протоколів перевірки знань, журнал обліку засобів індивідуального 
захисту. Закон України «Про охорону праці», наказом по підприємству 5 від 30.08.2018 р. введено в 
дію: положення про службу ОП. положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці, інструкції з охорони праці, в тому числі, інструкція «Водія вилочного 
автонавантажувача - № 7». «При вантажо-розвантажувальних роботах - № 9. Працівники забезпечені 
засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно норм: захисні каски, респіратори, захисні 
рукавиці, захисні окуляри. Також, на виконання вимог НПАО 0.00 -4 .12-05, розроблені тематичні плани і 
програми навчання з питань охорони праці. Екзамени проводяться традиційними методами (білети). 
Працівникам підприємства організовано проведення інструктажів з питань охорони праці з записами в 
відповідних журналах.______________________________________  ■
У відповідності до ст. і 7 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства, які пов’язані з 
експлуатацією технологічних транспортних засобів, своєчасно проходять попередні (періодичні) медичні 
огляди .__________________________
Директором затверджений перелік діючих законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони 
праці та промислової безпеки, який включає зокрема: Закон У країни «Про охорону праці», НПАОП 0 .00-4.21 

04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з п итань охорони праці», НПАОП 0.00-4.01 -08 «Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взутгям та іншими засобами 
індивідуального захисту», НПАОПО.ОО- 1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями»: НПАОП 0.00-1 .75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; 
НГІАОП 0.00-4.01-08 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 40. 1 -1 .2 1 -98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок проведення 
державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів» та інші.
На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, до якого забезпечено вільний доступ 
працівників, ціллю якого с проведення організаційної та методичної роботи по навчанню
працівників з питань оборони праці, пронаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, 
виробничого і професШник.;Шх.ворюваиь. Куток з охорони праці забезпечений
посібниками, н /р

7
з охорони пращ, наглядними матеріалами тощо.
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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.


