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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім « Ельба»
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

_________________ 49083 м. Дніпро, вул. Собінова, буд.1, код згідно з ЄДРПОУ 34656151,_________
місцезнаходження, код згідно з Є Д Р П О У ,

Директор Бондар Дмитро Євгенович (067) 569-15-68,
прізвище, ім ’ я та  по батькові керівника, номер телефону,

Е-таіІ: grihorieva@const.dp.ua________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та  по ба тькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданиіі. місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________________________роботи виконуються на території підприємства________________________
місце виконання робіт підвипіеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

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

_________________________________ договір не укладався________________________________
(найменування стр ахової компанії, строк д ії страховоі'о полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______ не проводився_____
(дата проведення аудиту)

Я. Бондар Дмитро Євгенович________________________________________________________________
(прізвищ е, ім ’ я та по батькові керівника ю ридичної особи

або фізичної особи —  підприє.чщя)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимoгa^ 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робі: 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткуванн5 
підвищеної небезпеки: експлуатаиії технологічних транспортних засобів:

(найменупанпя виду робіт

навантажувач фронтальний моделі HL760-7«HYUNDAI» 2005 р.в.. Корея: навантажувач 
фронтальний, державний номерний знак Т06243АЕ. свідоцтіад про реєстрацію АЕ 002908 від 
13.03.2014 видане територіальни управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області:

_________________________________ підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

моделі 80ZIV-2 «KAWSAKI».2008 р.в.. Японія, державний номерний знак Т06242АЕ, свідоцтвс 
про реєстрацію АЕ 002907 від 13.03.2014 видане територіальни управлінням Держгірпромнагляду  ̂
Дніпропетровській області_________________________________________________________________

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконую ться таУабо експлуатую ться (застосовую ться) без оііиімання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 4( 
робочих місць, з них на 22 існує підвищений ризик виникнення травм.___________________________

кількість робочих місць, у том у числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Офісне і виробниче приміщення орендовані: договір оренди №18/19А від 01.02.2019 року з ПАТ 
«МЕТАЛУРГМАШ» - м. Дніпро, вул.. Собінова,!; договір оренди №01/07/18 від 30.062018 року з 
ТОВ «АСТА» - м. Дніпро, вул. Верстова,50.

будівель і споруд (приміщ ень), виробничих о б ’ єктів (цехів, дільниць, етруїсгурних підрозділів)

mailto:grihorieva@const.dp.ua


Інші відомості: Директор -  Бондар Дмитро б^вгенович. і і''~'овний інженер -  Яковишин Василі 
Васильович, інженер з охорони праці Григо^’єга Сеігл?. ; ■ ‘явлівна пройшли навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпоооуд». перевіі.і:а 'л т иь комісі і оловного управління Держпраці \  
Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з питань охорони праці, гігісі.г тграці, надання першої (домедичноГ 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки:
Директор Бондар Д.Є.:витяг з протоколу №274/4.4/20І7 від (-■. ' 2.2017 р .________________________
Головний інженер Яковишин В .В.: витяг з протоколу №75/'-;.'./л:019 від 01.04.2019 р. ______________
Інженер з охорони праці Григор’єва С.П.: протокол №116 від 24.06.2016р.

ТЇБЕЕС, ПТЁЁС, ППБУ;
Директор Бондар Д.Є.:витяг з протоколу №948 від 15.09.20Г/ п. СУ група до і вище 1000 В )_______
Головний інженер Яковишин В.В.: витяг з протоколу №204 під 22.02.04.2019 р. fV група)_________
Інженер з охорони праці Григор’єва С.П.; витяг з прототсоЛу'ЛУ204 від 22.02.04.2019 p.(IV група) 

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорон^ прЩ -йїд чгіс веІ^І4*аі;і<^о-розвантажувальних робіт -  витяг 
з протоколу № 527 від 04.06.~:^018 р. ' . '  ■ !-

Наказом від 22.12.2017 №32 директора Бондара Дмитра Євгеновича призначено відповідальнон: 
особою за безпечну експлуатацію транспортних засобі Ьг організацію своєчасного огляду т£ 
справний технічний стан, який пройшов навчання та neperіпку знань нормативних актів з питань 
охорони праці та електробезпеки ( витяги з протоколів зазщГтац вище)__________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові осіб , які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 5 по підприємству від 17.02.2017 року створена служба з охорони праці. Функції 
служби покладені на інженера з охорони праці Григор’єву Світлану Павлівну (наказ від 17.02.201'/ 
№5)

На підприємстві наказом від 29.12.2014 № 179 створена постійно діюча комісія з перевірка 
знань з питань охорони прані: голова комісії Бондар "Д.Є., члени комісії Верхолаз Д.С., 
Яковишин В.В.. Григор’єва С.П.

Також на підприємстві розроблені:
Положення про службу охорони праці (наказ на перегляд та затвердження №17 вії 

22.06.2018р .)
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (нака; 

на перегляд та затвердження № 17 від 22.06.2018 р.)
Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ на перегляд та затвердженш 

№ 17 від 22.06.2018 р . )

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ на перегляд та затвердження № 
17 від 22.06.2018 р . )

Програма первинного інструктажу з питань охорони гігаиі (наказ на перегляд та зaтвepджeнн^ 
№ 17 від 22.06.2018 р . )

Перелік інструкцій з охорони прані (наказ на перегляд та затвердження №14 від 16.04.2019 p.), і 
тому числі: № 1 Інструкція з охорони праці для водія навантажувача; № 12 Інструкція з охорона 
праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підпрі'іємстві:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
Пасічний Юрій Г р и г о р о в и ч  п р о й ш о в  навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» зг 
професією водій навантажувача, посвідчення №4711 від 19.05.2016.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань згідно загального курс^ 
«Охорона праці». НПАОП 0.00-1.75-15 Правила о х о р о н и  праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт та інструкцій з охорони прані за професіями та видами робіт в обсяз 
виконуваних робіт (протоколи перевірки знань від 21.02.2019 №199. від 3.04.2019 №388)_______

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у Комунальном'^ 
некомерційному П ІД П Р И Є М С Т В І «Дніпропетровський центр первинної медіко-санітарної допомогі- 
№8» Дніпровської міської ради ( медична довідка від 15.04.2019 р.)



На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування технологічних транспортних засобів, що декларуються) раз 
на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» (акт 
технічного огляду від 11.10.2018

експлуатаційної документації.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами інгтивідуальногс 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні 
жилети, захисні окуляри, та інш.) у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведуться Особисті картки обліку спеціальногс 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

(засобів індивідуального захисту)

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення. В наявності: 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»; НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» та інш.

ТОВ «торговий дім «Ельба» має договір від 10.01.2019 №24 на ремонт і технічне 
обслуговування технологічних транспортних засобів з ФОП Трофименко

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою 
та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за дд^омогою Інтернету та друкованих видань.

іормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Д.Є. Бондар
(підпис) /  (ініціали та прізвище)

МП
«_23_»__травня 2019р.

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб’єктів господамовання у  територіальному органі 
Держпраиі lO/J’ p. №  ^

Примітка.  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 
мають відмітку в паспорті.”.


