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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці
Товариство з обмеженою відповідальністю

Відом ості про роботодавця

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«Завод полімернга виробів «Фарутті» 49102 м. Дніпро вул. Данили Галицького буд. 4
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище,,

____________код згідно з ЄДРПОУ 39864747

Бондар Олександр Олександрович _____

ім'я та по батькові керівника, номер телефону;

__________________ -тел. 8(056)741-71-20. E-mail sasha4(a)Mkr.net___________________
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;
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

49102 м. Дніпро вул. Данили Галицького буд. 4
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

______________________________ не укладався___________________________________
(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,_____ Бондар

Олександр Олександрович директор_______________________
(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 піц час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:

_____________________Ковальсько-пресове устатковання________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

_______________ Прес кривошипний

медель________ КД2128К___________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Заводский номер 8303__________1989рік___________________СРСР__________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

Кількість робочих місиь - 5 . в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик_____
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

____________________________ виникнення травм- 2_____________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

Виробниче приміщення розташоване за адресою
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

_______ місто Д н і п р о , вул. Данили Галицького буд. 4_________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Функції охорони праці наказом № 04.01.19/ОТ-1 від 04.01.2019 р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

__________________ покладені на інженера з охорони праці Горховер П.Н.._______

Наказом М 04.01.19/OT-IVвід 04.01.2019 р. створенна комісія з перевірки з питань
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони прані працівників
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

підприємства, атестована з питань охорони праці та відповідних НПАОП.________
та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Голова комісії - директор Бондар Олександр Олександрович : члени комісії є:
начальник, виробництва —Савін Олексій Сергійович: головний енергетик —Величко
Олександр Олександрович; інженер з охорони праці —Горховер Петро Наумович
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Голова комісії - директор Бондар Олександр Олександрович : члени комісії є:
начальник виробництва —Савін Олексій Сергійович: головний енергетик - Величко
Олександр Олександрович: інженер з охорони праці —Горховер Петро Наумович
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

_____ Відповідальною особою за виконання робіт з підвищеною безпекою, призначено

начальник виробництва Савіна О.С. (наказ № 04.01.19/O T-Vвід 04.01.2019 р.)
Відповідальною особою за електрогосподарство підприємства, призначено ________
головного енергетика Величко 0 .0 . (наказ № 04.01.19/O T-VIвід 04.01.2019 р.)________
Директор Бондар 0 .0 ..в Д П «Придніпровський ЕТЦ» пройшов навчання та________
перевірку знань Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області
Законів України «Про загальнообов ’я зкове державне соціальне
страхування» ,
«Про об ’єкти підвищенної небезпеки» (витяг з протоколу № 103-18 від 20.12.2018
p.):в ДП «Придніпровський ЕТЦ» «Правила охорони праці в металургійній
промисловості» «Правила охорони праці у ливарному виробництві» (витяг з
протоколу №83/4-18 від 05.11.2018 p.): ТОВ «УК Спектр» «Павила охорони праці на
о б ’єктах з переробки пластмасних мас»(витяг з протоколу №179 від 05.10.2016 р.)
Начальник виробництва Савін О.С.. в ТОВ « УК Спектр» пройшов навчання та
перевірку знань Законів України «Про загальнообов ’я кове державне соціальне
страхування», «Про о б ’єкти підвишенноїнебезпеки» (витягз протоколу №9012 від
25.12.2019p.): вД П «Придніпровський ЕТЦ» «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів» «Правила пожежної безпеки України» VI групи 1000 В (витяг з
протоколу № 98-18 від 13.12.2018 p.): в ТОВ «УК Спектр» «Правила охорони праці
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з з протоколу №я20 від 20.12.2019 p.): в Д П «Придніпровський
ЕТЦ» «Правша охорони праці в металургійній промисловості» «Правила охорони
праці у ливарному виробництві» (витяг з протоколу №я83/4-18 від 05.11.2018 p.): ТОВ
«УК Спектр» «Павила охорони праці на о б ’єктах з переробки пластмасних
мас»(витяг з протоколу №9179 від 05.10.2016 p.): Д П «Придніпровський ЕТЦ»
«Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт» (витяг з протоколу №я
35/1-19 від 11.04.2019р.) ____________________________________
Головний енергетик Величко О. О. в ТОВ « УК Спектр» «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів» «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів» «Правила пожежної безпеки України» Vгрупи 1000 В
і вище (витяг з протоколу №9 021 від 29.01.2019 p.): в ТОВ «УК Спектр» «Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском» (витяг з
протоколу №9058 від 18.03.2019 p.): в ТОВ «Спектр» «Правила охорони праці під час

мконання робіт на висоті» «Правила охорони праці під час роботи з інструментами
і пристроями» (витяг з протколу №053 від 19.03.2019 р.)_____________________________
Інженер з охорони праиі Горховер П .Н ..вД П «Придніпровський ЕТЦ» пройшов
навчання та перевірку знань Головним управлінням Держ праиі У Дніпропетровській
області Законів України «Про загальнообов ’я зкове державне соціальне страхування»
. «Про об ’єкти підвишенної небезпеки» (витяг з протоколу №103-18 від 20.12.2018
р.);вД П «Придніпровський ЕТЦ» «Правила охорони праці в металургійній
промисловості» «Правила охорони праці у ливарному виробництві» (витяг з
протоколу №83/4-18 від 05.11.2018 p.): ТОВ «УК Спектр» «Павина охорони праці на
об ’єктах з переробки пластмасних мас»(витяг з протоколу № 179 від 05.10.2016 p.): в
ТОВ «УК Спектр» «Правила охорони праці експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з з протоколу №20
від 20.12.2019p.); в ТОВ « УК Спектр» «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів» «Правила пожежної безпеки України» IV групи доІООО В (витяг з
протоколу № 021 від 29.01.2019 p.); Д П «Придніпровський ЕТЦ» «Правила охорони
праці під час ковальсько-пресових робіт» (витяг з протоколу № 35/1-19 від
11.04.2019р.); в ТОВ « УК Спектр» «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті» (витяг з протоколу № 078 від25.04.2019р.)
- Конспект вступного інструктажа;

- Інструкція № ИОТ-05 щодо надання долікарняної допомоги;
- Інструкція № Н О Т -10 для слюсаря-ремонтника;
- Інструкція № ИОТ-14 для штампувальника;
- Інструкція № ИОТ-26 для техніка-електрика;
- Інструкція № ИПБ 01 з пожежной безпеки;
Інструкції розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці» ______________________________________________
_______Робітники підприємства проходять навчанн . перевірку знань та відповідні

інструктажі з питань охорони праці (протокол №2 11 від 09.01.2019 р.)
Працівники ТОВ «ЗПВ Фарутті» забезпечені спецодягом, спецвзуттям, та
засобами індивідуального захисту у повному обсязі.
На підприємстві організовано і проводиться переодичний медичний огляд _________
працівників. Медогляд проходять КЗ «Дніпровське КОШМД» № 7 .На підставі______
результатів медогляду оформлюються і зберегаються у особистому ділі
працівника._________________________________________________________________________
Фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони
праці, стандартів (ГОСТ, ДС ТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН,_____
тощо) та технічної документації Підприємства зберегається на електронних носіях.
Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та _____________
актуалізується.______________________________________________________________________
В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП, а
саме;

З У №229 - I V від 21.11.2011 p. Закон України «Про охорону праці» ___________
Постанова КМ У № 1107 від 26.10.2011 р. Порядок видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатаиію (застасування) від 07 лютого 2018
року № 48 машин, механізмів устаткування, підвищеної небезпеки.__________________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праиі під час ковальсько-пресових робіт
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями._________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального_____
захист у. ____________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і______
перевірки знань з питань охорони праці___________________________ __________________
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці_______________
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів_________'
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок _________
споживачів__________________________________________________________________________
НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт
Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007 р. Порядок проведення медичних оглядів _________
працівників певних категорій _________________________________________________________
Наказ міністерства № 2 7 3 від 16.05.2013 р. Правила технічної експлуатації
електроустановок._________ _____________________________________________________'
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охрони
праці та промислової безпеки під час виконання робіт, підвищеної небезпеки які
декларуються.
Бондар Олександр Олексадрович
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
20
^ ________ •

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, 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.".

