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■ ■ Н̂ Ь-СЬг -/ШУ- .. _ _ -------------   - законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОРМЕР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Надії Алексєенко, буд.74, ЄДРПОУ 36840461, 
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Заглубоиька Ліна Володимирівна,+380563730024, уіуазіго іф икг.пе і
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 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; 
згідно договорів підряду на території України 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди-  згідно додатку 1 до порядку 
та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ПП «Нормер» 
страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки 

(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, Заглубоцька Ліна Володимирівна
(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, устатковання підвищеної небезпеки:

експлуатація технологічних транспортних засобів
(найменування виду робіт

екскаватор «АИА5-302Е» 1990 р.в., Німеччина, державний номерний знак -  Т2912ДН, 
свідоцтво про реєстрацію від 16.07.2008 видане Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській області; екскаватор-навантажувач САТЕКРІНАК 428Е 2008р.в. САТ,
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
державний номерний знак -  Т2984ДН, паспорт (формуляр) 555800 від 19.09.2008 видане 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; екскаватор гусеничний, 
2009 р.в., Японія, державний реєстраційний номерТ 53528АЕ, марка СА5Е СХ240В свідоцтво 
про реєстрацію від 04.07.2018 видане Головним управлінням
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
Держпраці у Дніпропетровській області; екскаватор колісний ВАСЄКОК МІМ-1455827 
р.в.1972, Німеччина, державний номерний знак Т06078АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 
002735 від 27.09.2013 видане Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у 
Дніпропетровській області
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
Кількість робочих місць: 7, із них 3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель



Офісне, виробниче та скла складські приміщення орендовані (договір суборенди
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№017 від 01.09.2018 року з ТОВ «Ростфуд»), стоянка ТТЗ знаходиться за адресою: м. Дніпро, 
вул. Надії Алексєенко, буд 74
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор - Заглубоцька Ліна Володим ирівна- відповідальна особа за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшла 
навчання в ТОВ «НВЦ Безпека та надійність», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Київській області (протокол № 22-03-17 від 07.03.17); з курсу 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, ПЗВСЕ, ПОЕМ (протокол від 10.02.17 № 749 перевірка знань у 
навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» комісією 
Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області); НПАОП 0.00-1.75-15 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол від
23.07.2019 № 031.07-19) перевірка знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «ФОП 
Макаров Д.В.» комісією Головного управління Держпраці України у Запорізькій області); 
НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті (витяг з протоколу 
№50.07-19 від 30.07.2019 р.) перевірка знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ 
«ФОП Макаров Д.В.» комісією Головного управління Держпраці України у Запорізькій 
області)

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №9-ОТ 
від 09.03.2017р. (наказ про перегляд 30/07-РП від 30.07.2019), члени якої: директор 
Заглубоцька Ліна Володимирівна, пройшла навчання в ТОВ «НВЦ Безпека та надійність», 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 
22-03-17 від 07.03.17); з курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, ПЗВСЕ, ПОЕМ (протокол від 10.02.17 
№ 98 перевірка знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» комісією Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській 
області); НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» (протокол від 23.07.2019 №031.07-19) перевірка знань у навчальному центрі з 
охорони праці ТОВ «ФОП Макаров Д.В.» комісією Головного управління Держпраці України 
у Запорізькій області); НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті (витяг з протоколу №50.07-19 від 30.07.2019 р.) перевірка знань у навчальному 
центрі з охорони праці ТОВ «ФОП Макаров Д.В.» комісією Головного управління Держпраці 
України у Запорізькій області); майстер Заглубоцький Олексій Володимирович пройшов 
навчання загального курсу «Охорона праці» у навчальному центрі з охорони праці ТОВ 
«ФОП Макаров Д.В.» (протокол № 1.04-18 ОП від 05.04.18р.) перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці України у Запорізькій області); з курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, 
ПЕЕЗ, ПЗВСЕ, ПОЕМ (протокол від 15.07.2019р. № 0022.7/19 перевірка знань у навчальному 
центрі з охорони праці ТОВ «ФОП Макаров Д.В.» комісією Головного управління Держпраці 
України у Запорізькій області); НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол від 23.07.2019 № 031.07-19) перевірка знань 
у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «ФОП Макаров Д.В.» комісією Головного 
управління Держпраці України у Запорізькій області); НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони 
праці на автомобільному транспорті (витяг з протоколу № 50.07-19 від 30.07.2019 р.) 
перевірка знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «ФОП Макаров Д.В.» комісією 
Головного управління Держпраці України у Запорізькій області);технічний директор Тохтар 
Дмитро Дмитрович пройшов навчання загального курсу «Охорона праці» у навчальному 
центрі з охорони праці ТОВ «ФОП Макаров Д.В.» (протокол № 4.07-19 ОП від 24.07.19 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці України у Запорізькій област); з 
курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ. ПЗВСЕ, ПОЕМ (протокол від 15.07.2019р. № 0022.7/19 
перевірка знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «ФОП Макаров Д.В.» комісією 
Головного управління Держпраці України у Запорізькій області); НПАОП 0.00-1.75-15 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол від
23.07.2019 № 031.07-19) перевірка знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «ФОП



з
Макаров Д.В.» комісією Головного управління Держпраці України у Запорізькій 
області); НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті (витяг з 
протоколу № 50.07-19 від 30.07.2019 р.) перевірка знань у навчальному центрі з охорони 
праці ТОВ «ФОП Макаров Д.В.» комісією Головного управління Держпраці України у
Запорізькій області)

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
На підприємстві створено службу охорони праці наказ №1-ОТ від 06.02.2017р.(наказом 17/1 
від 19.02.2018р оновлено склад служби охорони праці) функції служби охорони праці 
покладені на технічного директора Тохтар Д.Д. (призначенного спеціалістом з охорони
праці за сумісництвом)

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Також на підприємстві розроблені: Положення про службу охорони праці (наказ про 
затвердження №3-ОП від 08.02.2017 р.);Положення про комісію з питань охорони праці 
(наказ про затвердження №3-ОП від 08.02.2017)- Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ про затвердження 
№3-ОП від 08.02.2017.); Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ 
про затвердження №3-ОП від 08.02.2017 р); Програма вступного інструктажу з питань 
охорони праці (наказ про затвердження №3-ОП від 08.02.2017) Програма первинного 
інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження №3-ОП від 08.02.2017 )р
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ-розпорядження про перегляд та затвердження 
№22/1 від 19.02.2018 р.), в тому числі: №19 Інструкція з охорони праці для машиніста 
екскаватора; №10 Інструкція з охорони праці для водія автотранспортного засобу; №20 
Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт;№8 Інструкція 
з охорони праці для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів і машин 
в справному стані
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- 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
Наказом від 28.05.2019р. №55/2 головного механіка Семененко Дмитра Володимировича 
призначено відповідальною особу за безпечну експлуатацію організацію своєчасного 
огляду та справний технічний стан, який пройшов навчання загального курсу «Охорона 
праці» у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «ФОП Макаров Д.В.» (протокол № 4.07-19 
ОП від 24.07.19 перевірка знань комісією Головного управління Держпраці України у 
Запорізькій област); з курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, ПЗВСЕ, ПОЕМ (протокол від 
15.07.2019р. № 0022.7/19 перевірка знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «ФОП 
Макаров Д.В.» комісією Головного управління Держпраці України у Запорізькій області); 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
(протокол від 23.07.2019 № 031.07-19) перевірка знань у навчальному центрі з охорони 
праці ТОВ «ФОП Макаров Д.В.» комісією Головного управління Держпраці України у 
Запорізькій області); НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті (витяг з протоколу №50.07-19 від 30.07.2019 р.) перевірка знань у навчальному 
центрі з охорони праці ТОВ «ФОП Макаров Д.В.» комісією Головного управління Держпраці 
України у Запорізькій області)
Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
Рібалка С.П пройшов навчання в ДП Навчально-курсовий комбінат АТВ «Трест 
«Південатоменергобут» за професією машиніст екскаватора 5 го розряду, допущений до 
експлуатації тракторним та самохідним технологічним обладнанням, свідоцтво №000986 
про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій,
Лиша І.М пройшов навчання в ДП Навчальний заклад за професією тракториста-машиніста , 
посвідчення ЕВ № 069632 від 04.08.2014
Біленко Д.О. пройшов навчання в ДП Навчальний заклад за професією тракториста- 
машиніста , посвідчення ЕВ № 097573 від 22.09.2017



Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства 
згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті та інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в 
обсязі виконуваних робіт (Протоколи з навчання та перевірки знань комісією по 
підприємству від 30.07.2019р. №1-ОК-19, №2-АТ-19, №3-ВР-19). Працівники підприємства
раз на рік проходять періодичний медичний (накрологічний та психіатрічні один раз на
два роки) огляд медичні довідки №339888, 874160 від 11.07.2019 року). Працівники 
підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, 
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні 
жилети, захисні окуляри, та інше), у відповідності до чинних нормативних актів.. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Технічне обслуговування технологічних транспортних засобів здійснює кваліфікований 
персонал підприємства служби головного механіка. На підприємстві в наявності необхідна 
експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з 
користування на всі технологічні транспортні засоби, що декларуються). Раз на рік 
проводиться технічний огляд спеціалістами ДП «Придніпровським ЕТЦ» (акт технічного 
огляду до договору №455 ТТ від 05.08.2019)
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», положення про службу 

ОП, положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, інструкції з охорони праці, НПАОП 0.00-1.62-12. «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», типове положення про перевірку знань, положення 
про видачу спецодягу, положення про розслідування нещасних випадків на підприємстві.
На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений плакатами, наглядною агітацією, 
розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально-методичне забезпечення
поповнюється за допомогою Інтернету та періодичних видань.
нормативно-правової та м атеріальиз-татічної бази навчально-методичного забезпечення)

____________________ @4)_______________________________________________  Г<Г2-_

— (підпису? (ініціали та прізвище)
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Д екларац ія  зар еєстро ван а у ж урналі об л іку суб 'єктів  господ арю ванн я у 
те р и то р іал ьн о м у органі Д ерж прац і 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, 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 пр9^а^їдро^Й<=фму органу державної податкової служби і мають 
відмітку ~
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