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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

15 СЕР 2019 охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, 

«СТАЛЛ ІНВЕСТ», 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна 
Заводська, будинок 7; код згідно з ЄДРПОУ 42534214; Л ук’яненко Сергій Володимирович; 
+380979033131;_________ ^

місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРП О У , прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
8іа11-іпуе8<;@икг.пе{

телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи  - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

49021, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Берегова, будинок 131-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 згідно п.14 ст. 7 Закону 
України «Про страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може 
бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого 
Постановою Кабінету М іністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не

(найменування страхової компанії,
проводиться, так як ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ» не має об’єктів підвищеної небезпеки.______

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний
(д а т а  п р ов еден н я  а у д и т у )

аудит з охорони праці не проводився_________ _____________________________________________

Я. Лук'яненко Сергій В олодимирович____________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної 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:

1. Роботи із збереження та переробки зерна.___________________
(найменування виду робіт

mailto:stall-inyest@ukr.net


підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання

кількість робочих місць - 5, у тому ЧИСЛІ Т И Х ,__________ _________________________________ ______________
в ід п о в ід н о г о  д о зв о л у , к ількість  р о б о ч и х  м ісц ь , у  т о м у  ч и сл і т и х , 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 3; будівель і споруд (приміщень) -  1 
виробниче приміщення, до складу якого входить 1 побутове приміщення;

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель  

кількість виробничих об'єктів (цехів -  1 (цех виробництва), дільниць -  2 (слюсарна та 
токарна дільниці), структурних підрозділів -  1 структурний підрозділ «Виробництво»,

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

до складу якого входить також завантажувальний бункер, склад сировини, бункер готової 
продукції, електрощитова тощо)__________________________________ ;_________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор Лук'яненко Сергій Володимирович -
(прізвище, ім'я та по батькові осіб , які відповідають

відповідальний за організацію роботи з охорони праці, за виконання вимог промислової 
безпеки та охорони праці, виконує обов’язки спеціаліста з охорони праці (наказ від
30.07.2019 № 7); відповідальний за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки (наказ від
31.07.2019 № 11)____________________________________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Директор Лук'яненко С.В. пройшов навчання та перевірку знань з пожежної безпеки 
та з питань охорони праці, а саме:

-  директор Лук'яненко С.В. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області з законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій 
(НПАОП 0.00-4.12-05), навчання в ТОВ "ОНЦ "РЕГІОН БУД" (протокол № 181 від 
30.07.2019);

-  директор Лук'яненко С.В. (IV гр. до 1000В) пройшов перевірку знань комісією  
Головного управління Держпраці у Кіровоградській області з Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил пожежної 
безпеки в Україні, Правил улаштування електроустановок, законодавчих актів, 
виробничих інструкцій, навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» (протокол № 
936 від 26.07.2019);

-  директор Лук'яненко С.В. (IV гр. до 1000В) пройшов перевірку знань комісією  
Головного управління Держпраці у Кіровоградській області з Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат» (протокол № 937 від 26.07.2019);

-  директор Лук'яненко С.В. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Кіровоградській області з Правил безпеки для олійно-жирового 
виробництва (НПАОП 15.4-1.06-97) та Правил безпеки у виробництві олії методом



пресування та екстракції (НПАОП 15.4-1.10-92), навчання в ТОВ «Учбово-курсовий
комбінат» (протокол № 935 від 26.07.2019);

-  директор Лук'яненко С.В. пройшов навчання та перевірку знань з питань пожежної
безпеки комісією ПП «КРІОЛ» (протокол № 452 від 15.07.2019).

Робітники вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань в з питань охорони 
праці.

Наказом від 30.07.2019 № 7 виконання функцій служби охорони праці покладено на 
директора Лук'яненка С.В., як на такого, що пройшов відповідне навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці.

Наказом від 31.07.2019 № 10 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки.

Комісія з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві не створювалася в 
зв’язку з недостатньою для цього чисельністю посадових осіб, що прцюють на 
підприємстві.

Директор та робітники підприємства проходять навчання в навчальних центрах.

Наказом директора підприємства від 03.07.2019 № 6 затверджена та введена в дію  
посадова інструкції директора ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ». Посадова інструкція розроблена 
відповідно до наказу Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

Наказом директора підприємства від 31.07.2019 № 9 затверджені та введені в дію  
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт;

- Інструкція з охорони праці №1 для оператора цехів для приготування кормів 
(тваринництво);

- Інструкція з охорони праці № 2 для вантажника;
- Інструкція з охорони праці № 3 з дотримання працівниками заходів пожежної 

безпеки на підприємстві;
- Інструкція з охорони праці № 4 під час експлуатації ручних електричних машин і 

електроінструмента.
Інструкції з охорони праці розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».____________ ________________________
наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності затверджені та введені в дію наказом по підприємству від 30.07.2019 № 8:
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці;
- Положення про нарядну систему;
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників 

ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ», а також журнали та інша документація з охорони праці.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників 

ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ»;
- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на 

робочих місцях;
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну 

кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а 

також осіб, що будуть заміщати відповідальних в разі їх відсутності на період
відсутності.



т
Для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ»

забезпечено необхідним устаткованням, машинами та механізмами, що знаходяться у 
задовільному стані, та на які мається в наявності експлуатаційна документація.

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», 
керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові 313, що 
наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та орієнтовним переліком робіт, які 
вимагають застосування відповідних 313, що наведені у додатку 3 до цих Мінімальних 
вимог, працівники ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ», які виконують роботи з підвищеною  
небезпекою, забезпечені: протипиловими (пилонепроникними) респіраторами і
окулярами, рукавиці від підвищених температур типу Тп 400, спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають 
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого
Постановою КМУ №761 від 27.08.2008.___________________________ ____________________|_______

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів  індивідуального захисту,

ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ» забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для 
виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки. В наявності матеріально-технічна база 
та навчально-методичне забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти України, 
накази директора ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ», журнали, положення, інструкції з охорони 
праці. Програма вступного інструктажу з питань охорони праці та Перелік питань 
первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ», 
та інша документація з охорони праці, які відповідають вимогам законодавства з питань 
охорони праці. Наказом директора Лук'яненка С.В. від 31.07.2019 № 12 залишено за собою  
відповідальність за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в 
нормативну документацію з охорони праці.

В ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ» є куточок з охорони праці, оснащений основною
документацією з охорони прац і._________________ _____________ ______________________________

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

С.В. Лук'яненко
(ініціали та прізвище)

31 липня 2О190І

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальном) 
органі Держпраці 2 0 ^ ф . № .

Примітки: 1. Фізична особа  - підприємець своїм підписом надає згоду  на обробку персональних даних з
метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 
небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через сво ї релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 
відповідном у органу держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.".


