
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам і  $

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Кондитерська 
фабрика «Квітень», 52005, Дніпропетровська обл.. Дніпровський р-н, смт Слобожанське,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

вул. Василя Сухомлинського, буд. 76, код ЄДРПОУ -30664064.______________________
Генеральний директор Бібо Валентина Григорівна,_________________________________

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

374-87-46, факс: 374-87-56, електронна пошта: sekretar@kviten.dp.ua___________________
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 телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

49130 м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66 Д; м. Дніпро, вул. Миколи Руденко .буд. 67 А
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 Приватне_______

акціонерне товариство « Українська пожежно - страхова компанія»_______________

строк дії страхового полісу 1 рік, серії 1788-3 № ОПН-6616 від 22 квітня 2018р._____
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 15.10.2018р.

(дата проведення аудиту)

Я, Бібо Валентина Григорівна_________________________________
(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: технологічні транспортні засоби:

Електричний триколісний навантажувач ЕБО 215в 115-450 DZ. зав. № ГИ 
430125. виготовлено у 2011р. фірмою «ІипеЬеіпгісЬ Ав» (Німеччина). 1 од., свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 002671 виданий Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл., 
державний номерний знак Т 06016 АЕ;________

Електричний триколісний навантажувач ЕРв 215в 115-450 DZЩ зав. № РК 
434648. виготовлено у 2012р. фірмою «ІипаЬеіпгісІї Ав» (Німеччина), 1 од., свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 002673 виданий Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл., 
державний номерний знак Т 06018 АЕ;_________________________________________________

Електричний триколісний навантажувач ЕРв 2150 115-450 DZ , зав. № РИ 434649. 
виготовлено у 2012р. фірмою «ІипеЬеіпгісЬ АО» (Німеччина). 1 од., свідоцтво про реєстрацію
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АЕ 002674 виданий Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл., державний 
номерний знак Т 06019 АЕ; ___________________________ ___________________ _________

Електричний триколісний навантажувач EFG 215G 115-450 DZ , зав. № FN 434650, 
виготовлено у 2012р. Фірмою «Jungheinrich AG» (Німеччина), 1 од., свідоцтво про реєстрацію 
АЕ 002677 виданий Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл., державний 
номерний знак Т 06022 АЕ;_____________________________________________ _____________

Електричний триколісний навантажувач EFG 215G 115-450 DZ , зав. № FN 442564, 
виготовлено у 2012р. фірмою «Jungheinrich AG» (Німеччина), 1 од., свідоцтво про реєстрацію 
АЕ 002679 виданий Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл., державний 
номерний знак Т 06024 АЕ; __________________ _____

Електричний триколісний навантажувач EFG 215G 115-450 DZ , зав. № FN 444365, 
виготовлено у 2012р. фірмою «Jungheinrich AG» (Німеччина), 1 од., свідоцтво про реєстрацію 
АЕ 002678 виданий Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл., державний
номерний знак Т 06023 АЕ;___________________________________________________ .—-------
Електричний триколісний навантажувач EFG 215G 115-450 DZ, зав.№ FN 447877, виготовлено 
у 2012р. Фірмою «Jungheinrich AG» (Німеччина). 1 од., свідоцтво про реєстрацію АЕ 002676 
виданий Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл., державний номерний знак Т 
06021 АЕ;____________________________________ _______________________________________

Електричний триколісний навантажувач EFG 215G 115-450 DZ , зав. № FN 438817, 
виготовлено у 2012р. Фірмою «Jungheinrich AG» (Німеччина), 1 од., свідоцтво про реєстрацію 
АЕ 002675 виданий Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл., державний 
номерний знак Т 06020 А Е ; _______________________________________ ___ ____________

(найменування виду робіт  п ідвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізм ів,

Електричний триколісний навантажувач EFG 215G 115-450 DZ, зав. № FN 451484,__
виготовлено у 2013р. фірмою «Jungheinrich AG» (Німеччина), 1 од., свідоцтво про______
реєстрацію АЕ 002672 виданий Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл., 
державний номерний знак Т 06017АЕ;____________________ _____________________________

Електричний триколісний навантажувач EFG 215G 115-450 DZ, зав. № FN 462000,
виготовлено у 2013р . Фірмою «Jungheinrich AG» (Німеччина), 1 од., свідоцтво про_____
реєстрацію АЕ 003550 виданий Територіальним управлінням по Дніпропетровській—обл., 
державний номерний знак Т 07333АЕ; ____________________ _____________

Електричний триколісний навантажувач EFG 215G 115-450 DZ, зав. № FN 462021,
виготовлено у 2013р . Фірмою «Jungheinrich AG» (Німеччина), 1 од., свідоцтво про_______
реєстрацію АЕ 003549 виданий Територіальним управлінням по Дніпропетровській_обл..
державний номерний знак Т 07332АЕ;______________________________________ ____________

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

Електричний триколісний навантажувач EFG 215G 115-450 DZ , зав. № FN 41907,
виготовленого у 2017р. фірмою «Jungheinrich AG» (Німеччина), Іод.,__свідоцтво__
про реєстрацію АЕ 005647 виданий Головним управлінням Держпраці__по______
Дніпропетровській обл., державний номерний знак Т 0 8 1 7 7 А Е ; _______ ___________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Навантажувач електричний CAT ЕР 16 NT. зав. № ЕТВ 11 21614, виготовлено у 2007р. 
Фірмок^ш'шііеіпгісії AG» (Нідерланди). 1 од., свідоцтво про реєстрацію АЕ 002680 виданий 
Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл.. державний номерний знак Т 
06025АЕ;_________ _____________________________________________ ____________________ __

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



_____Дизельний навантажувач DFG 316. зав. № FN 451459, виготовлено у 2013р. фірмою
«Jungheinrich AG» (Німеччина), 1 од., свідоцтво про реєстрацію АЕ 002670 виданий
Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл., державний номерний знак______Т
06015АЕ;________________________ __________ .________________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Дизельний навантажувач DFG 316. зав. № FN 451458. виготовлено у 2013р. фірмою 
«Jungheinrich AG» (Німеччина4). 1 од., свідоцтво про реєстрацію АЕ 002669 виданий 
Територіальним управлінням по Дніпропетровській обл. . державний номерний знак Т 
06014АЕ;____________________________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, утому числі тих,

Загальна кількість робочих місць 10. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 5_________ ________________________________ _____________ __________

на яких існ ує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель

Обладнання експлуатується в двох будівлях, в яких розташований цех фасування за адресою: 
м. Дніпро, вул. Березинська. 6.66 Д___________________________________ _________________

і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів

Обладнання експлуатується в одній будівлі, в яких розташовані 4 структурні
підрозділі: кондитерський цех, відділ логістики, відділ головного енергетика,_відділ
головного механіка за адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Руденко, 6.67А____________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІН Ш І ВІДОМОСТІ

Генеральний директор Бібо В.Г.. технічний директор Жаров P.M., директор по виробництву 
Курінний A.C.. головний енергетик Єжов В.Я.. начальник служби охорони праці Шкаревська 
О.О. пройшли навчання у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровської обл. законодавчих та нормативно- 
правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу охорони праці, «Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки
систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці при роботі_з
інструментом і пристроями» в комісії Держпраці (протоколи № 73-17 від 28.03.2017 p., № 88- 
18 від 14.12.2018 p)

Наказом № П-К-2018-000275 від 09.11.2018 р. створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці, у складі: голова комісії - технічний директор Жаров P.M., члени комісії: 
головний енергетик Сжов В.Я., начальник сектору з охорони праці Шкаревська О.О., 
провідний інженер Кузнецов A.B.___________ ______________________________________ __

Наказом № П-К-2018 - 000268 від 08.11.2018 р. головного енергетика Сжов В.Я. 
призначено відповідальною особою за електрогосподарство підприємства та справний стан 
електроустаткування____________________________________________________________

Наказом №П-К-2019-000048 від 11.02.2019р. головний енергетик Сжов В.Я. призначений 
відповідальним за технічний стан та безпечну експлуатацію навантажувачів.

Тарнавський В.В. свідоцтво № 044595 від 28.12.2012р.,____________________________
ДП "Придніпровським ЕТЦ" у Дніпропетровської обл. проведений технічний огляд 

технологічних транспортних засобів підприємства. Акт від 25.10.2018р._______________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,



Водії навантажувачів підприємства пройшли курси навчання у ДП «Дніпропетрсн
вському навчально- курсовому комбінаті «Моноліт» та одержали свідоцтво про_______
присвоєння робітничої кваліфікації за професією водій навантажувача , а саме: Кравцов А. 
М. свідоцтво № 084692 від 06.06.2017р .. Палій О.Г. свідоцтво № 084693 від 
06.06.2017р.. Колесник Д.Ю. свідоцтво № 068276 від 31.08.2015р. Кобиляцький С.В. 
свідоцтво № 068274 від 31.08.2015р .. та пройшли перевірку знань з охорони праці постійно 
діючої комісією підприємства протокол № 14 від 16.11.2018р.______________________ —

Наказом № 46 від 05.03.2007р . створена служба охорони праці під керівництвом
начальника сектору охорони праці Шкаревська О.О.___________________________ _________

На підприємстві розробленне та введено в дію:_____________________________________
- «Положення про службу охорони праці» наказом № П-К-2018-000028 від 05.02.2018р.

- «Положення про систему управління охорони праці» наказом № 40 від 16.03.2016р.

- «Положення про порядок проведення навчаняя і перевірки знань з охорони праці»____

наказом № П-К-2018-000168 від 02.07.2018р.____________________________________ ___

- «Положення про порядок забеспеченям спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

індівідуального захисту» наказом № П-К-2018-000237 від 01.10.2018р._______________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні засоби, 
що декларуються). Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами— ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» _______________і__________________________________—

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці»: НПАОП 0.00-4.01-08 Положення— про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: НПАОП 0.00-1.24-; Щ 
«Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»,, 
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення 
(ДБН А.3.2-2-2009 ССБГО. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно  ̂
розвантажувальних робіт, що постійно оновлюється за допомогою Інтернету та друкованих 
видань._____________ _______________________________ _—------------------------------

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за професіями 
та видами робіт в кількості 115 штук, в тому числі інструкція з охорони праці № 8 для водіїв
навантажувачів, інструкція з охорони праці № 35____ при виконанні__вантажно-
розвантажувальних робіт.________ ___________________ _____________________ ________

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з питань охорони праці, що 
підтверджуються відмітками записами в журналах реєстрації інструктажів. На підприємстві 
ведуться наступні журнали: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з
відмітками про проведення первинного. повторного, позапланового,___цільового
інструктажів. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони_праці.



НЯ пі ііпригмстві. журнал реєстрації інструктажів з охорони праці, журнал протоколів

засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Також, на виконання вимог

НПАОП 0.00-4.12-05. розроблені тематичні плани і програми навчання з питань охорони

ттрятті. Екзамени проводяться традиційними методами (білети),----------------------- ----------
наявністю  сл уж би  о хор он и  праці, інструкцій про проведення навчання та  

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами-----------------
інструктажу з питань охор он и  праці, експлуатаційної докум ентац ії, засоб ів  індивідуального захисту  

індивідуального захисту згідно до галузевих норм. Для кожного робітника є в наявності

шаФа для переодягання. --------------------- .------------------ -------------------------------------—
У в ідп овідн ості по ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства

своєчасно п р о х о д я т ь  попередні (періодичні) медичні ОГЛЯДИ.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Нормативно -  правові та матеріально -  технічні бази навчально -  методичного 

забезпечення є «Правила охорони праці на автомобільному транспорти» (НПАОЩШ Ь

1 69.-12): « П р я я и т т я  о х о р о н и  праці під час вантажно -розвантажних робіт» (НПАОП 0.00  ̂

1.75-15): Закон України «Про охорону праці». На підприємстві розроблені «Перелік 

питань лля перевірки знань». «Програми навчання» з питань охорони праці робітників  

підприємства- затверджений керівником підприємства -  генеральним директором,

Ня п іттп р и гл іств і обладнаний кабінет з охорони праці, ціллю якого є проведення 

організаційної та методичної роботи по навчанню працівників з питань охорони пращ, 

пропаганда С печних  умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизм^! 

професійних захворювань. Кабінет з охорони праці забезпечений стендами, посібниками, 

нормативно — правовими актами з охорони праці.

ВХ^Бібо________
(ін іц іали  та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці -----20_і р.

№ У с ґг ?  _________ •

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 н а  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. .


