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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони
праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «КПД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 

буд. 27; Код СДРПОУ 31911363; Григорян Любов Олексіївна, тел. (056) 377-95-40 .
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

__________________________ E-mail: r.titarenko@biosphere-corp.com_______________
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;

__________________________тел (04565) 6-70-70. тел/ф (04565) 6-71-00,___________________________

__________________________ м. Фастів, вул. Поліграфічна, буд. 6___________________
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 Договору в 
наявності немає_____________________________________________________________

(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, Григорян Любов Олексіївна,_________________________________________

(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:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_____________________________
- технологічні транспортні засоби: навантажувач вилковий моделі FD15T-20 
«KOMATSU», 2006 р.в., заводський номер 655383, державний номер Т00366АЕ, Японія, 
попередній ТО вересень 2018, наступний січень 2019, зареєстрований 27.09.2010
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територіальним управліням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області; 
навантажувач електричний моделі GDP 20АК «Yalle», 2013 р.в., заводський номер 
C812P05294L, державний номер Т07897АЕ, Великобританія, попередній ТО травень 
2018, наступний ТО грудень 2018, зареєстрований 31.07.2017 територіальним 
управліням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області; навантажувач 
електричний моделі RX20-15 «Still», 2007 р.в., заводський номер 516210016070, 
державний номер Т07906АЕ. Німеччина, попередній ТО вересень 2018, наступний ТО 
січень 2019, зареєстрований 07.08.2017 територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області.
(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, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм:
36 робочих місць, з них на 15 існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 
споруд (приміщень виробничих об'єктів ,цехів, дільниць, структурних підрозділів): 
адміністративно - технічний корпус—1, приміщення цеху Eremal — 1 , приміщення цеху 
Erema 2— 1 , склад готової продукції — 1

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;
На ТОВ «КПД» наказом по підприємству призначені:
Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки в цілому по підприємству, директор підприємства Григорян Л.О. 
На Фастівській Філії ТОВ « КПД» наказом по підприємству призначені: 
Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки в цілому по Фастівській філії ТОВ «КПД», директор Фастівської 
філії ТОВ «КПД» Бочелюк Я.І.

за безпечне виконання робіт, а саме:
_____ відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті Золотухін М.В. - наказ №
125 від 26.09. 2018р;

відповідальний за безпечну експлуатацію навантажувачів Миколудта Л.О. - наказ 
№ 93 від 10.08.2018;

Наявність служби охорони праці:
На підприємстві наказом № 35 від 13.10.2015 року створена служба охорони праці 

(інженер з охорони праці) і наказом № 60 від 29.10.2015 року затверджено положення 
про службу охорони праці та положення про систему управління охороною праці на 
підприємстві;

Інформація про інструкції з ОП:
На підприємстві переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці: № ОП/15 

під час виконання робіт на висоті - наказ № 97 від 10 серпня 2018 року та інструкція з 
охорони праці № ОП/11 для водія навантажувача - наказ № 97 від 10.08.2018;



Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
На підприємстві наказом № 103 від 10.08.2018 року створено постійно діючу 

комісію з перевірки знань, з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та 
перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці та мають 
посвідчення про перевірку знань;

Директор Григорян Любов Олексіївна пройшла навчання в ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування», «Про______об’єкти__________підвищеної
небезпек», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці» 
(протокол № 8357 від 21.04.2016 року).

Директор Фастівської філії Бочелюк Ярослав Іванович, головний інженер Золотухін 
Микола Володимирович, Інженер з охорони праці Титаренко Роман Борисович, 
Завідувач складу Миколудта Людмила Олександрівна, Механік Середа Михайло 
Михайлович, менеджер з персоналу Клімковська Ніна Миколаївна пройшли навчання в 
ПЛ НКК «Професіонал-фаст» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Київській області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про 
загально обов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпек», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці» 
(протокол №40-18-06 від 20.09.2018 року); (протокол №09-19 від 28.01.2019 року); 
(протокол №110-17 від 17.03.2017 року); (протокол № 47-18-14 від 10.10.2018 року); 
(протокол № 40-18-08 від 20.09.2018 року); (протокол №24-18 від 22.06.2018 року).

Посадові особи пройшли навчання в 1111 НКК «Професіонал-фаст» та перевірку 
знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Київській області 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті і 
НПАОП 0.00-1.22-08 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів (протокол 
№ 20-18-34 від 23.05.2018 року); (протокол № 61-17 від 11.08.2017 року).

На підприємстві наказом № 97 від 10.08.2018 року , та наказом № 102 від
10.08.2018 року затверджено та введено у дію положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, від 28.01.2019 року, затверджено 
план - графік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони 
праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до 
вимог чинного законодавства;

Апаратник очищення стічних вод Нікітченко Олександр Олексійович(протокол №
37-18(с) від 16.08.2018 ПП НКК «ПроФесіонал-Фаст»); налагоджувальник лінії мийки
Проволовський Констянтин Андрійович(протокол № 37-18(с) від 16.08.2018 ПП НКК 
«ПроФесіонал-Фаст»), Кононенко Віктор Петрович(протокол № 37-18(с) від 16.08.2018 
НКК «ПроФесіонал-Фаст»), Проволовський Євген Андрійович(протокол № 37-18(с) від
16.08.2018 НКК «ПроФесіонал-Фаст»), пройшли навчання і перевірку знань з Правил
охорони праці при виконанні робіт на висоті (НПАОП 0.00-2.01-05).



Водії навантажувачів пройшли навчання і перевірку знань з Правил будови і 
безпечної експлуатації навантажувачів ШПАОП 0.00-1.22-08) в ПП НКК «ПроФесіонал- 
Фаст»:
Стеценко Юрій Петрович (посвідч, водія навантажувача № 59-21-06); Фріч Дмитро 
Володимирович (посвідч, водія навантажувача № 18-11-15); Дорош Андрій Петрович 
(посвідч, водія навантажувача № 31-09-44): Малюк Сергій В о л о д и м и р о в и ч  ( п о с в і д ч , 

в о д і я  навантажувача № 16-11-15); Безштанько Сергій Вікторович (посвідч, водія 
навантажувача № 15-52-16); Мотренич Микола (посвідч, водія навантажувача № 783-7- 
2016) протокол № 50 від 01.11.2018 НКК «ПроФесіонал-Фаст»

Експлуатаційна документація:
На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, 

обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничим 
дільницям.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 

індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту, у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне 
забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база 
та навчально-методичне забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства (Закон 
України про охорону праці, НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, 
ПРАВИЛА охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами, 
НПАОП 00.0-1.15-07 Правила охорони праці під час використання робіт на висоті), 
також забезпечено доступ працівників до нормативно-правової бази з охорони праці 
через мережу інтернет.

Розроблені тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за 
посадами та професіями.______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки; наявнмяЯ ІШйЯ«§и охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань
охорони праці, експлуат^Ш йїт лок\\ ентації. засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці^ ?  20^^). № ^
__________ 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.


