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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
’’ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД '’ЕНЕРГОАВТОМАТИКА"
(для ю ридичної особи: найменування ю ри дичної особи,

49127, м. Дніпро, вул. Базова, буд. 2, код згідно з СДРПОУ 04793055,
місцезнаходж ення, код згідно з ЄД РП О У , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, ном ер телефону,

директор Ковальчук Володимир Петрович, тел.: 722-00-50, факс: 722-00-50, doz@nac-ista.dp.ua
телефаксу, адреса електронної пош ти;
для ф ізичної особи - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце прож ивання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса електрон н ої пош ти;

____________________________ 49127, м. Дніпро, вул. Базова, буд. 2____________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
маш ин, м еханізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Приватне акціонерне товариство
(найм енування страхової компанії,

«Українська пожежно-страхова компанія» , строк дії - 1 (один) рік, договір обов'язкового_________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

страхування серії 1788-ген №ОПН-6429 від 29.01.2019 року._________________________________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____ не проводився_____
(дата проведення аудиту)

Я , __________________________ Ковальчук Володимир Петрович_____________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ри дичної особи
або ф ізичної 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:
Експлуатація технологічних транспортних засобів (п.5 додатку 7 Порядку),____________________
а саме:електронавантажувач вилковий STILL RX60-20, рік випуску 2006р. ідент.№516315007265
підвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізмів,

виробник - Німеччина, державний номерний знак Т08966 АЕ, виданий Головним_____________
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, 18 лютого 2019 p., серія і номер__________
свідоцтва АЕ 006900______________________________________________________________________
виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання

кількість робочих місць - всього по підприємству 170, задіяних в заявлених роботах 2,_________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у том у числі тих,

У тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2,_____________________
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм , будівель

будівель і споруд (приміщень) - 12,__________________________________ _____________________
і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - цехів - 4, стр. підрозділів - 10.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші РІППМЛГ.ТІ- гшпектор - Ковальчук Володимир Петрович, пройшов перевірку знань Закону
України «Про оуппону прані», основні положення Закону України «Про охорону праці», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та взаємозв'язок з іншими Законами--------України, «Законодавство України про працю» та прийнятих відповідно до них нормативно^-----ппявових актів, шо створена на підставі наказу від 21.03.2018 р.№68 Головного управління------Лержппапі у Дніпропетровській області у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАНИ» (виписка з протоколу-----№267/4.5/2018 від 12.11.2018 р.)._______________________________________ _____
______
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ №202 від __
22.11.18 р.). Голова комісії - головний інженер Шатило Дмитро Олександрович та члени комісії^
Головний енергетик - Гордійчук Микола Михайлович, головний механік - Іванюк Олександр—
Іванович, майстер СГЕ Іваненко Сергій Миколайович, начальник ВОП та ПБ Петренко Антон_
Миколайович
пройшли перевірку знань ---Законів
України
«Про
охорону
праці».
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«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироб
нитттві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Про об’єкти
вишеною небезпеки» і прийнятих до них нормативно-правових актів комісіями, що створену----на підставі розпорядження №306-н Київської міської державної адміністрації від 23.02.2012^та розпорядженням №502-Н від 14.12.2016 р. Головного управління Держпращ у Київській
області у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу №81-449-16 від 15.1^.-016 p.J,—
наказу №68 від 21.03.2018 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області-----у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (витяг з протоколу №774 від 26.07.2018 р );
— -------------------------------------— ---------:
____ т п
____________________ т т / - » » - » л т л т т г л о т т і
Т Т и і
^
наказу №102 від 27.06.2018
р. Головного
управління Держпраці
у Дніпропетровській
областч---(витяг з протоколу №889 від 30.08.2017 p.); наказу № 68 від 2! .03.2018 р. Головного управлінню
Лержпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №267/4.5/2018 від 12.11.2018р.).-----Головний інженер Шатило Д.О.. начальник ВОП та ПБ Петренко А.М.. головний мехащк--------Ткянюк О.Т. пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони .---праці під час експлуатації навантажувачів у ТОВ «УК «Дніпробуд» (витяг з протоколу №265----У
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_________________________ _____________ __________
Головний ін ж е н е р Шатило Д.О.. начальник ВОП та ПБ Петренко А.М. проишли навчання та_
перевірку зняиь з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок _
споживачів». «Правила технічної експлуатації споживачів», IV група до і вище 1000 B y------ТОВ «УК «Дніпробуд» (витяг з протоколу №1001 від 12.09.2018 p.).
Головний енергетик Г ордійчук М.М. пройшов навчання та перевірку знань з ---------------------------НПАОП 40 1-1 21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила
тру нічної експлуатації споживачів», V група до і вище 1000 В (витяг з протоколу №706 від--------13.07.2018 р.) у ТОВ «УК «Дніпробуд».-------------------- ----------------- Н П а п п д п і і 91 98---------Майстер СГЕ Іваненко С.М. пройшов навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1 -1 .-1--------------«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної______ _
ркулпуатяттії споживачів», V група до і вище 1000 В (витяг з протоколу №314 від 06.04.2018 р .)_
у ТОВ «УК «Дніпробуд».----------------------- --------------- -— .--------------- ттггдпп до і і 91 9~8-------Головний механік Іванюк О.І. пройшов навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1 M W -------«Правила безпечної е к с п л у а т а ц і ї електроустановок споживачів», «Правила технічної
_
експлуатації споживачів», IV група до і вище 1000 В (витяг з протоколу №1150 від 26.11.20 Ї М
у ТОВ «УК «Дніпробуд».________ ______________ ______________ __________ 7------------ ------------~RnmT навантажувачів Дьомкін В.Ю.. Усенко A.B. пройшли навчання та перевірку знань з
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони пращ під час експлуатації навантажувачів у І Віз «УК_
« Лніппобул» ("витяг з протоколу № 266 від 11.03.2019 р.)______________________ _______ ______
пройшли перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 « П р ^ л а безпечно ^ -----експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації»,
група до_і----вище 1000 В ( посвідчення №4343, дата перевірки 21.11.2018 р.; посвідчення №4л44, дата--------перевірки 21.11.2018 р.)
___________ __________ _____________ ггтгт::—
----- з------ —
~ Волії навантажувачів мають професійну кваліфікацію, отриману у ТОВ «Учбовии комбінат-----«Дніпробуд»
и
д ш і ї и и и у А / / (посвідчення №03041,
~
? 01823).
----------- /______ ______________________________ ;--------------------------Наказом по підприємству №62 від 12.03.2019 призначений за технічний стан навантажувачі^

головний механік Іванюк О.І.
__________________
(прізвище, ім’я по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
Наказом по підприємству №148 від 18.09.2018 р. переглянуто та введено в дію «Положення про
службу охорони праці ТОВ ДДЗ «Енергоавтоматика».__________________________________ _____
наявністю служби охорони праці,
Водії навантажувачів проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань
охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі №86 для
водіїв електронавантажувача._______________
Наказом по підприємству №176 від 26.07.2017 р. переглянуто та введено в дію «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці (зі змінами).___________________________________________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:___________________________
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_________________________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_________________
- Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;________________________________
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;_____________________________
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.__________________________
В наявності необхідна експлуатаційна документація на технологічний транспортний засіб.______
Наказом по підприємству №38 від 19.02.2019 р. переглянуто та введено в дію «Положення______
про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці ТОВ ДДЗ_________
«Енергоавтоматика» .
__________________ ____________________________________________
інструкцій з охорони праці про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної
_____________________________документації,______________________________________
Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту.________
______________________ засобів індивідуального захисту,_______________________________
Кабінет з охорони праці забезпечений нормативно-правовою документацією з охорони праці:
- Закон України "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 питань охорони праці» (зі змінами);
«Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших___________
____ технологічних транспортних засобів» затверджено 27.01.2010 р. наказом №9 Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;_____________
«Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві» затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р.
№1232;___________________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;_____
- «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»,__________
____ затверджений 22.03.2001р. № 270;______________ ________________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;____________
НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»;___________________
НПАОП 0.00-4.09-07 "Типове положення про комісію з питань охорони праці____________
______підприємства";______ ____________________________ ;________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
______працівниками засобами індивідуального захисту"; _____________________________
НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних
______актів про охорону праці, що діють на підприємстві";__________________________________
НПАОП 0.00-3.06-22 «Про видачу мила на підприємствах»;___________________________ _
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
______пристроями»;__________ _______________ ________________________________________ __
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;_______________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»;

НАПБ А.01-001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні".
О-

V

ьно-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

В.П. Ковальчук
(ініціали та прізвищ е)

12 берези
Декларація зареєстрована у
Держпраці

і обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
20ґЯр. №
_________.

1. Ф ізична особа - підприєм ець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) маш ин, м еханізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер облікової картки платника податків не зазначається фізичним и особами, які через
свої релігійні переконання відм овляю ться від його прийняття та повідом или про це відповідном у органу
держ авної податкової служ би і маю ть відмітку в паспорті.

