
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам-^7̂ ^  

законодавства з питань охорони праці 
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«Дизельний завод» 50106,Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул.
Електрозаводска, буд. 34_______________________________________________________

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

ЄДРПОУ 38515997, КВЕД 30.20, Пятковський Вадим Ігорович, тел.(067)640-62-78
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи —  підприє мця: прі звище, 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:

_______ на о б ’єктах підприємства на території Дніпропетровської області,________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

__________Товариство з обмеженою відповідальністю «Дизельний завод»__________
машин, механізмів, устатковаиня підвищеної небезпеки)

50106, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводска, буд. 34__________

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового иодісу, номер і дата йото видачі)

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

Я, Пятковський Вадим Ігорович, директор ТОВ «Дизельний завод»_______________
(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:

1. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти,_______ _________________ ________________ __________ ________ ___

(найменування виду робіт

2. Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 м. ______ _________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

3.Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах. 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах)_________________________

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

4._Зберігання балонів, контейнерів, із зрідженим та стисненим, вибухонебезпечним 
та інертним газом _____________ ______ ________________________ _____________

номер партії, лата виготовлення, країна походження, які

5. Зварювальні роботи
6. Роботи верхолазні.
7. Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів.______



праверсів. захватів). 
Механізми та обладнання

1. Ковальсько-пресове устаткування (Ножиці комбіновані НВ-5221 рік 
виготовлення 1981 країна СРСР. Ножиці гільйотині Н 483 рік виготовлення 
1982 країна СРСР. Ножиці листові Н 3222 рік виготовлення 1981 країна СРСР, 
Листозгинальна машина И 1434 рік виготовлення 1981 країна СРСР. 
Листозгинальна машина ИВ 2144 рік виготовлення 1987 країна СРСР.Молот 
кувальний рік МА 4136 рік виготовлення 1981 країна СРСР, Горн 
ковальський рік виготовлення 1984 країна СРСР)

2. Технологічні транспортні засоби (Навантажувач L-35, рік виготовлення 1989 
країна Польща. Автонавантажувач 41030, рік виготовлення 2006 країна 
Україна), _________________________________ __

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

44 робочих місця, з них 44 на яких існує підвищений ризик отримання травм,
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

_________ _______ 4 будівель та споруд, 3 виробничих дільниць______________________
на яких існує підвищений ризик виникнення гравм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Відповідальні за дотримання вимог законодавства з

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

питань охорони праці та промислової безпеки: директор «Дизельний завод»'
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

______________ Пятковський В.І., головний інженер ГерманД.М..._______________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Заступник директора з виробництва Мельник Г.В. головний механік 
Качуровський В.И., головний енергетик Дейнега І. В. начальник вагоноскладаїьної 
_____________________ дільниці Чумаченко С.А.___________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

майстер Літвінов І.Ю.,_______________________ _______________________________

На заводі створена служба з охорони праці у кількості 2 працівників -  начальника
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечеппя)

служби та інспектора з охорони праці. Існує нормативна база для ______
функціонування Системи управління охороною праці (СУОП). Інструктажі___
з питань охорони праці проводяться на підставі розробленого Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ
«Дизельний завод», затвердженого наказом директора №450 від 28.12.2018 р._______
Вступний інструктаж з питань охорони праці тривалістю 1________________________

годину проводиться в кабінеті охорони праці спеціалістами з охорони праці за 
програмою та конспектом. Первинні, повторні, позапланові, цільові інструктажі
проводяться особами, відповідальними за дотримання вимог законодавства з __
питань охорони праці у підпорядкованих підрозділах.__________________________
На заводі введені в дію та працюють «Положення про службу охорони праці»» 
«Система управління охороною праці», «Положення про проведення навчання та
перевірку знань питань охорони праці». На шдпригмстві створені ащШіТ з _____
перевірки знань з питань охорони праці Директор заводу, голова комібій та ___
члени комісій пройшли навчання І перевірку знань у Криворізькому приватному



закладі «ЦПОМ» та ТОВ Моноліт
Відповідно до вимог «Типового положення про порядок__________________

проведення навчання і перевірки_знань з питань охорони праці». Інженерно-
технічні робітники, фахівці, службовці та робітники в повному обсязі пройшли
навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Кабінет з охорони праці___
працює відповідно до Положення «Про кабінет з охорони праці». Кабінет з 
охорони праці обладнаний необхідною наглядною агітацією (плакати, стенди, 
зразки спецодягу, інструменту тощо) та технічними засобами (комп’ютером) 
Відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 
(НПАОП
0.00-4.15-98), розроблено 38 інструкції з охорони праці по професіям та по
видам робіт, що затверджені та введенні в дію наказами директора заводу та____
переглядаються у встановлені терміни. Для безпечного виконання робіт 
підвищеної небезпеки, що декларуються розроблено інструкцію з охорони праці.

Інструкція з охорони праці для електрогазозварника №0 1 .  Інструкція х охорони 
праці для машиністів крана № 02 Інструкція з охорони праці для коваля ручного 
кування № 39. Інструкція з охорони праці для газорізальника № 16, Інструкція з 
охорони праці для слюсаря з ремонту рухомого складу № 11 Інструкція з охорони 
праці при експлуатації та зберіганні балонів №27, Інструкція з охорони праці під 
час виконання робіт на висоті № 09. Інструкція з охорони праці при роботі на прес- 
ножицях № 28, Інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача № 30. 
Інструкція з охорони праці при роботі з ручним інструментом та пристроями №38,
всі і н с т р у к ц і ї  затверджені наказом директора № 251 від 08.08.2018 р о к у ) _______
Роботи . що в и к о н у ю т ь с я  на висоті понад 1.3 м.. верхолазні роботи, зварювальні 
роботи, роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому п р о с т о р і  (ємностях, боксах, топках) виконуються за нарядами- 
допусками.
На заводі визначений перелік осіб, які мають право видачи нарядів-допусків._____
Працівники «Дизельного заводу» забезпечені засобами індивідуального захисту,___________
спецодягом та спецвзуттям відповідно до «Норм безоплатної___________________
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального____
захисту п р а ц і в н и к а м » _____________________________________________________

Працівники «Дизельний завод» забезпечені нормативно- правовою,________________
навчально-методичною та експлуатаційною документацією._______________________

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони ___
праці та промислової безпеки: Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правила експлуатації електрозахисних засобів 
(НПАОП 40.1-1.07-01), Правила охорони праці підчас експлуатації обладнання, що
працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18)_____________________________________
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» ( НПАОП 
0.00-1.71-13), Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(НПАОП 40.1-1.21-98), Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів, Правила улаштування електроустановок, Правила пожежної __
безпеки в Україні, Порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям
взуттям та інших засобів індивідуального захисту працівникам________________
(Н П А 01І0.00-4.014)8),
Типове положення про службу охорони праці, Типове положенням про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-



05), Положення про СУОП на ТОВ «Дизельний завод» (наказ 450 від 28.12.2018 
року), Перелік робіт з п ід в и щ у ю  небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-05).

7 Т ----------------------------- ---------------- ---------------------------- ■■■■■ — — ------------і ------- — --------------

В.І.Пятковський
(ініціали та прізвище)

Декларація іарсгстрована у журналі обліку суб єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці

^  2 0  ^  р .

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, устаткування 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 маюг^відмітку в паспорті."


