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ДЕКЛАРАЦ1Я
в1дпов1дносп матер1адьно-техн1чноТ бази вимогам
законодавства з питань охорони npauj

BiAOMOCTi п р о р о б о т о д а в ц я Держ авне пщ приемство "Комбш ат "Салют"
Державного агентства резерву Украш и
(д л я

юридичноТ особи: найменування юридичноТ особи,

49074, Д нш ропетровська обл., м. Днш ро, Запасна, д1м № 7 СДРПОУ 14373220
Директор Д убинський С ери й Васильович
мюцезнаходження, код зпдно з СДРПОУ, пр1звище, 1м'я та по батьков1 кер1вника, номер телефону,

тел.: (056) 731-95-86

k.salut@ ukr.net
телеф аксу, адреса електронноТ пошти;

для ф1зичноТ особи — гндприемця: пр!звище, 1м'я та по батьков1, cepiH i номер паспорта,
ким i коли виданий, мюце проживания
реестрашйний номер облковоТ картки плотника податюв, номер телефону, телефаксу,
адреса електронноТ пошти;

Д нш ропетровська обл., м. Д нш ро, вул.. Запасна, 7
мюце виконання po6iT гадвищеноТ небезпеки та/або експлуатаци (застосування) машин, механ!зм1в,
устаткування пдвищеноТ' небезпеки)

1нформаи1я
про
наявнють
договору
страхування
цив1льноТ
в1дпов!дальносп перед трет1ми особами стосовно в1дшкодування
насл1дюв можливоТ шкоди
ПАТ «СТРАХОВА КОМПАН1Я «УНЮ ЕРСАЛЬНИЙ ПОЛЮ »___________________________
(найменування страховоТ компанм,

Строк д п - 12 мю ящ в № 51\1077\338 от 08.06.2018 р.
строк дм страхового полюу, номер i дата його видач1)

1нформащя про проведения добров1льного аудиту з охорони
n p aui___
Не проводився

_______________________________________________________________________
(дата проведения аудиту)

Я, Дубинський Сергш Васильович, директор ДП «Комбш ат «Салют», що д1е на пщстав1
Статуту
(пр1звище, iM’s та по батьков! кер1вника юридичноТ особи або ф1зичноТ'особи — п1длриемця)

Шею декдаращею п1дтверджую в1дпов1дн1Сть матер!ально-техычноТ
бази та умов npaui вимогам законодавства з питань охорони npaui та
промислово'Г безпеки п1д час виконання таких po6iT пдвищеноТ
небезпеки та/або експлуатаци (застосування) таких машин,
MexaHi3MiB, устаткування пдвищеноТ небезпеки:
Ексшгуатащя технолопчних транспортних засоб1в у кшькост1 9 од.
Електронавантажувач ЕВ 717.33.72 виробник Балканкар (Болгария) виготовлено 1994р.
Електронавантажувач ЕВ 717.33.72 виробник Балканкар (Болгария) виготовлено 1994р
Електронавантажувач ЕВ 687.22.10 виробник Балканкар (Болгария) виготовлено 1994р
Електронавантажувач ЕВ 687.22.10 виробник Балканкар (Болгария) виготовлено 1994р

w

Електронавантажувач ЕВ 687.33.10 виробник Балканкар (Болгария) виготовлено 1994р
Навантажувач електричний CPD15-HC2 виробник HELI (Китай) виготовлено 2017р.
Трактор ксш сний Т-16М Г вироблено в У Kpa'im в 2008р.
Екскаватор ЕО-2621 вироблено в У кр ата в 1987р.
Трактор колю ний Т-40 вироблено в Poci'f в 1985р.________________________________________
(найменування виду po6iT гпдвииденоТ небезпеки та/або машин, мехаызм1в, устаткування гадвищеноТ
небезпеки, тип або марка (за наявност1),
номер партн, дата виготовлення, краТна походження, яю виконуються та/або експлуатуються
(застосовуються) без отримання

Кш ыасть робочих мюць -12,

_________________________________________________________

в1дпов1дного дозволу, юльюсть р о бо чих MiCLLb, у т о м у 4HCAi тих,

В тому числ1 тих, на яких юнуе пщвищений ризик виникнення травм - 7__________________
на яких юнуе гндвищений ризик виникнення травм, буд1вель

холодильник, складсью

п р и м щ е ння пщ приемства за адресою м. Д нш ро вул. Запасна, 7
i споруд (примЫень), виробничих об'ект1в

дш ьниця - вантажно -розвантажувальна_________________________________________________
(uexie, д1льниць, структурних гндроздшв)

Iнш ! BlAOMOCTi Директор ДП «Комбш ат «Салют» Д убинський С ерп й Васильович та
головний ш ж енер Резчш ов А натолш В1талшович пройшли навчання в ТОВ «УК
СПЕКТР» витяг з протоколу №85 вщ 27.04.2017р. засщ ання KOM ici'i ГУ Д ер ж п л ат
У краш и у Д нш ропетровськм област1 з перев1рки знань законодавчих та нормативноправових акт1в з охорони npaui , а саме: З а к о т в У краш и «Про охорону пращ» ,»Про
загальнообов’язкове державне соц1альне страхування вщ нещасного випадку на
виробництв1 та проФес1йного захворю вання . яю спричинили втрату працездатност1» ,
«Про о б ’екти пщ вищено! небезпеки» та прийнятих вщ повщ но до них нормативноправових аюлв. Вщпов1дальним за орган!зац1ю безпечного проведения навантажувальнорозвантажувальних i складських роб1т, а також окремих операцш по перем1щенню
вантаж1в з використанням електронавантажувач1в призначено Н ачальника вантажнорозвантажувально! дш ьниш С и тен к а 1горя Григоровича Наказ № 10 вщ 02.01.2019 р.,
Вщ повщ альним за техн1чний стан, своечасний огляд i ремонт електронавантажувач!в i
акумуляторних батарей. орган1зац1ю роб1т по i'x безпечному обслуговуванню призначено
начальника електроцеху Волош ко Андр1й Васильович Наказ № 10 вщ 02.01.2019 р.;
Вщ повщ альним за справний стан та безпечну експлуатащ ю тракторноУ техн1ки. а також
дотримання вимог безпеки при роботах з п ремонту на територп комбш ату призначено
головного енергетика Кульова Андр1я Вш торовича Наказ № 10 вщ 02.01.2019 р. Для
забезпечення т е х т ч н о справного стану, безпечно! експлуатацп електронаавантажувач1в и
пщвищення персонально! вщповщальност1 водив навантажувач1в Наказом директора
№15 вщ 02.01.2019р. електронавантажувач! за к р ш л е т за прац1вниками вантажнорозвантажувально '1 дш ьнищ ..
пр1звище, !м'я та по батьков! oci6, як1 в1дпов1дають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони npaui та промисловоТ безпеки;

Н аявш сть служби охорони пращ: В ДП «Комбш ат «Салют» створено службу з
охорони npaui наказ № 09\1 вщ 02 с1чня 2019 р.. Розроблено та затверджено Положения
про порядок проведения навчання та перев1рки знань з питань охорони пращ Наказ № 41
вщ 14.02.2019 р. Вступний ш структаж з питань охорони npani проводиться службою
охорони npani за програмою вступного ш структажу Наказ № 30\1 в1д 06.02.2019 р..
Створено KQMiciio на пщприемств1 для перев1рки знань з питань охорони npaui наказ № 16
вщ 02.01.2019 р..
Наказом директора №101 вщ 01.10.2018р.затверждеш ш струкци з охорони npaui на
професп та на види робгг
____________________________________ __________ ____________

ОП-13 для вод1я навантажувача;
ОП-14 п1д час вантажно-розвантаж увальних роб1т;
ОП-17 для вантаж ника :
О П -31 при робот! на екскаватор!:
ОП-49 при робот! на трактор!:
ЗОП - 1 шодо надання до л!карняно 1 допомогу потерп!лим:
О П -51 при виконанн! роб!т з вантажами в ящиках:
ОП-52 при виконанн! навантажувально -розвантажувальних роб!т у прим!щеннях
холодильника
ОП-55 при виконанн! роб!т з вантажами в м!шках.
Роб!тники п!днриемства нроходять навчання. перев!рку знань та в!дпов!дн! !нструктаж! з
питань охорони прац! зг!дно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положения про порядок
проведения навчання ! перев!рку знань з питань охорони прап!». Роб!тники н!дприемства
пройшли иавчання виробничих !иструкц!й та !нструкц!й з охорони прац!. що д!ють на
п!дприемств! в межах сво 1х повноважень та в!дпов!дн! !нструктаж! з охорони прац!, що
п!дтверджуеться в!дм!тками в журналах.________________________________________________
Головний !нженер Головний енергетик Кульов Андр!й В!кторович. член k o m ! c ! i з
перев!рки знань з охорони нран!. пройщов навчання ! перев!рку знань загального курсу з
охорони прац! в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу № 225 в!д 02.12.2016р. , а саме:
Закон!в У краш и «Про охорону прац!» . «Про загальнообов’язкове державне соц!альне
страхування в!д нещ асного випадку на виробництв! та профес!йного захворю вання . як!
спричинили втрату нрацездатност!» , «Про о б ’екти н!двищ ено 1 небезпеки» та прийнятих
в!дпов!дно до них нормативно- правових акт!в. начальник електроцеху Волощко Андр!й
Васильович нройш ов навчання та нерев!рку знань загального курсу з охорони прац! в
ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу № 125 в!д 20.06.2018р. . а саме: Закон!в Украш и
«Про охорону прац!» .»Про загальнообов’язкове державне соц!альне страхування в!д
нещасного випадку на виробництв! та проФес!йного захворю вання . як! спричинили
втрату нрацездатност!» . «Про о б ’екти п!двищено 1 небезпеки» та прийнятих в!дпов!дно до
них нормативно- правових акт!в. :навчання ! нерев!рку знань Правил охорони прац! п!д
час вантажно-розвантажувальних роб!т НПАОП 0.00-1.75-15 в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг
3 ПРОТОКОЛУ № 114 в!д 08 червня 2018р. ¡нженер з ОП Гладкова В!ктор!я В!ктор!вна. член
ком!с !'1 3 перев!рки знань з охорони прац!. пройщ ла навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг
3 ПРОТОКОЛУ № 40 4/7 2019 в!д 25.лютого 2019р. зас!дання ком!с !1 ГУ Держнлан! Украш и у
Дн!пропетровськ!й облает! з перев!рки знань законодавчих та нормативно- правових акт!в
3 охорони п р а ц !. а саме: Закон!в У краш и «Про охорону прац!» .»Про загальнообов’язкове
державне соц!альне страхування в!д нещасного випадку на виробництв! та профес!йного
захворю вання . як! спричинили втрату нрацездатност!» . «Про о б ’екти п!двищено 1
небезпеки» та прийнятих в!дпов!дно до них нормативно- правових акт!в. Начальника
вантажно-розвантажувально! д!льниц! Ск!тенко 1горь Григорович нройщ ов навчання !
перев!рку знань загального курсу з охорони прац! в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з
протоколу № 026 в!д 31.01.2019р. . а саме: Закош в У краш и «Про охорону прац!» . «Про
загальнообов’язкове державне соц!альне страхування в!д нещасного випадку на
виробництв! та проФес!йного захворю вання . як! спричинили втрату нрацездатност!» .
«Про об’екти п!двищ ено 1 небезпеки» та прийнятих в!дпов!дно до них нормативноправових акт!в. Вод!!' навантажувача Григоренко В!ктор Борисович пройщов навчання !
нерев!рку знань Правил охорони прац! п!д час експлуатац!'! навантажувач!в НПАОП 0.001.83-18. затвердж ених наказом М !нсоцпол!тики в!д 27.08.2018р. № 1220 в ТОВ «УК
СПЕКТР» виписка з протоколу № 64 в!д 05.04.2019р.: Зас!данням державно'!

кваліфікаційної комісії ТОВ «УК СПЕКТР» виписка з протоколу № 64 від 05.04.2019р.
Григоренко Віктору Борисовичу присвоєна кваліфікація волій навантажувача З розряду.
Водії навантаж увача Єфимець Вадим М иколайович пройш ов навчання і перевірку знань
Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18,
затверджених наказом М інсоцполітики від 27.08.2018р. № 1220 в ТОВ «УК СПЕКТР»
виписка з протоколу № 64 від 05.04.2019р.: Засіданням держ авної кваліфікаційної комісії
ТОВ «УК СПЕКТР» виписка з протоколу № 64 від 05.04.2019р. Сфимецю Вадиму
М иколайовичу присвоєна кваліфікація водій навантаж увача З розряду. Водії
навантажувача Кабась А ндрій М иколайович пройшов навчання і перевірку знань Правил
охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18. затверджених
наказом М інсоцполітики від 27.08.2018р. № 1220 в ТОВ «УК СПЕКТР» виписка з
протоколу № 64 від 05.04.2019р.; Засіданням державної кваліфікаційної комісії ТОВ «УК
СПЕКТР» виписка з протоколу № 64 від 05.04.2019р. Кабасью Андрію М иколайовичу
присвоєна кваліфікація водій навантажувача З розряду. Водії навантаж увача Кваш а Сергій
Аркадійович
пройш ов навчання і перевірку знань Правил охорони праці під час
експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18. затверджених наказом М інсоцполітики
від 27.08.2018р. № 1220 в ТОВ «УК СПЕКТР» виписка з протоколу № 64 від 05.04.2019р.;
Засіданням держ авної кваліфікаційної комісії ТОВ «УК СПЕКТР» виписка з протоколу
№ 64 від 05.04.2019р. Кваш е Сергію А ркадійовичу присвоєна кваліфікація водій
навантажувача З розряду. Водії навантажувача Субота О лександр Вікторович пройшов
навчання і перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів
НПАОП 0.00-1.83-18. затверджених наказом М інсоцполітики від 27.08.2018р. № 1220 в
ТОВ «УК СПЕКТР» виписка з протоколу № 64 від 05.04.2019р.; Засіданням державної
кваліфікаційної ком ісії ТОВ «УК СПЕКТР» виписка з протоколу № 64 від 05.04.2019р.
Суботе О лександру Вікторовичу присвоєна кваліфікація водій навантажувача З розряду.
Водії навантажувача Ястремський Ю рій Ц езарович пройш ов навчання і перевірку знань
Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18.
затверджених наказом М інсоцполітики від 27.08.2018р. № 1220 в ТОВ «УК СПЕКТР»
виписка з протоколу № 64 від 05.04.2019р.; Засіданням держ авної кваліфікаційної комісії
ТОВ «УК СПЕКТР» виписка з протоколу № 64 від 05.04.2019р. Ястремському Ю рію
Цезаровичу присвоєна кваліфікація водій навантажувача З розряду. Відповідно до наказу
директора ДО «Комбінат «Салют» від 05.04.2018р. № 46 проведено перевірку знань і
підвиш ення кваліфікації Іванову М иколі Сергійовичу з професії тракторист Протокол
№13 від 25 червня 2018р.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з
питань охорони праці,

Необхідні умови для безпечного виконання робіт створені на підприємстві, а саме:
П рацівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в
повному обсязі згідно колективного договору та Норм безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
загальних професій різних галузей промисловості НПАОП 0.00-3.07-09. Працівники
підприємства щ орічно проходять медичний огляд. П рацівники підприємства забезпечені
нормативно - правовими актами: Правил охорони праці під час експлуатації
навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-1. Правила пожежної безпеки . НПАОП 0.00-4.21-4
«Типове полож ення про службу охорони праці» : Н ПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці»; НПАОП
0.00-4.15-98 «П оложення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-4.01-08
« П оложення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та інш ими засобами індивідуального захисту»; Н а підприємстві обладнано
кабінет охорони праці (плош а 27 м^). В наявності необхідна експлуатаційна документація
на обладнання, в тому числі та. шо використовується при виконанні робіт підвищ еної

небезпеки. Технологічні транспортні засоби пройшли реєстрацію і отримали державні
номерні знаки. Своєчасно проводиться щ орічний технічний огляд, з М атеріально-технічна
база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріальнотехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

Д убинський С. в.
(підпис).^

(ініціали та прізвище)

Гзня 2019 р;
, Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання
у територіальному органі Лержпраці
^ ^
20^ 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, устатковоння
підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не
зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від його прийняття то повідомили про це відповідному
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.” .

