
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимог 

законодавства з питань охорони праці

Центр надання адміністративних тоспуг
ЙМ М.МКІ.іМ

ВХ. /та
20__р.

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
______________________ науково виробниче підприємство «Дніпробудкомплект»

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49 127 м. Д н і п р о , вул. 20 річчя Перемоги, буд. 4.. кВ. 21. код ЄДРПОУ 32185218:
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, призвіще, імя та по батькові керівника, номер телефону 

Черепанова Маргарита Леонідівна______________________________________

тел. 050-321-52-24. e-mail office dbc@ com ua. wwwdbc.dp/ua57 
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 

м. Дніпро, вул. Будівельників 47________________
місце виконання робіт підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування 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 пратті не провп лився
(дата проведення аудиту)

Я, Черепанова Маргарита Леонідівна____________________________________________
( 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:
технологічні транспортні засоби_______________________________________ ___________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

_______________________ навантажувач фронтальний «SHANTUI» SL5QW-2__________________
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

2018 р. Китай, державний номер Т09165АЕ свідотство про реєстрацію АЕ 007154 
номер партії,дата виготовлення, країна походження, які
в'ід 20 травня 2019 р.виданий ГУ Держпраці у Дніпропетровській області___________

виконуються,та/або експлуатуються ( застосовуються) без отримання 
_________ кількість робочих місць :4____________________________________
в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 1 

відповідного дозволу кількість робочих місць, у тому числі тих,

_______  на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель________________
виробниче приміщення розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників 47 
______________ і споруд (приміщень), виробничих об’єктів__________________________________



стоянка ТТЗ за адресою: м. Дніпро, вул.. Будівельників,47
адміністративна будівля розташована за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги 118. кор.З. кв. З 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор -  Черепанова Маргарита Леонілівна. пройшла навчання в учбовому 
комбінаті «Дніпробуд», а перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальний курс» в Головному 
Управлінні Держпраці у Дніпропетровській області ( протокол від 22 червня 2017 року № ИЗ).
На підприємстві створена комісія з перевірки знань охорони праці, наказ №03-ОП відІО.01.2019 p.. 
члени якої ( директор Черепанова Маргарита Леонідівна, начальник з виробництва Довгополий 
Андрій Юрійович, інженер з охорони праці Ярко Тетяна Василівна, уповноважена найманими 
працівниками особа з питань охорони праці Шестаков Олександр Юрійович) пройшли навчання в 
учбовому комбінаті «Дніпробуд» а перевірку знань в «Головному Управлінні Держпраці у 
Днніпропетровській області», учбовому комбінаті «Дніпробуд», а саме з курсу «Охорона праці -  
загальний курс» протокол № 154 від 29.07.2017 p., протокол № 579 від 21.07.2017 p.: протокол № 
1047 від 20.09.2018 р. «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
протокол № 1383 від 21.12.2017 р.
Відповідальним за безпечне виконання робіт технологічним транспортом призначено головного 

механіка служби транспорту -  Гужелю Юрія Михайловича (наказ № 10-ОП від 21.01.2019 p.), 
який пройшов відповідне навчання та перевірку знань в учбовому комбінаті «Дніпробуд», 
(протокол № 819 від 06.08.2018 р.) Правила охорони праці на автомобільному транспорті» 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб,які відповідають за дотримання вимог 
Наказом підприємства від 15.01. 2004 р. № 01-ОП створено службу з охорони праці. 
законодавства З питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, 
інструкції, інформації про проведення інструктажу

Робітники підприємства проходять навчання Правил експлуатації навантажувача та Правил 
охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт та перевірку знань своєю комісією 
(протокол №14/18 від 26.11.2018 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці. Розроблені та 
введені в дію інструкції з охорони праці, в ТОМУ числі № 48 -  інструкція з охорони праці для водія 
навантажувача.
Водій Зінкевич Юрій Костянтинович пройшов навчання в ДП « Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбінат «Моноліт» посвідчення № 084555 Протокол № 1261 від 04.11.2010 р„
присвоєна кваліфікація: водій навантажувача.________________________________________

з питань охорони праці, експлуатаційної документації,
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме паспорт та інструкція з 
експлуатації навантажувача.

засобів індивідуального захисту, нормативно -  правової та матеріально — технічної 
Працівники ТОВ НВП « Дніпробудкомплект» забезпечені спецодягом та засобами 
інливідуального захисту в повному обсязі: спецодяг, спецвзуття, рукавиці комбіновані.
Ремонт навантажувача проводиться на підприємстві. ТО щорічно проводиться в
ДП «Прилніпровський ЕТЦ» дата проведення вересень 2018 р. ___________________

бази, навчально - методичного забезпечення)
Нормативно-правові акти:

1. Закон України про охорону праці.
2. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.
3. НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
4. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями. 

Кабінет охорони праці забезпечений плакатами, посібниками, розроблені програми навчання, 
білети перевірки знань.

Черепанова М.Л._____
(ініціали та прізвище)

2019 р.

на у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 

2019 р. №


