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ДЕКЛАРАЦІЯ
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ТО ВА РИ СТВО
3_____ОБМ ЕЖ ЕНОЮ
ДНІПРО»________________________

(для ю р и ди ч н ої особи: найменування ю р и д и ч н о ї особи ,

52500, Д ніпропетровська обл. м.Синельникове , вул.П івденна промзона 2
_________код згідно СДРПОУ 33076092 Генеральний директор М акарова Тетяна
М иколаївна (05663У4-01-87
м ісц езн аходж ен н я , код згід н о з Є Д Р П О У , прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника, ном ер телеф ону,

______________________ е-таі1:8екгеїаг@:іпіегГоагп.с.ір.иа

05663-4-22-08

телеф аксу, адр еса ел ек тр он н ої пошти;
для ф ізи ч н о ї о со б и — підприємця: прізвищ е, ім ’я та по батькові, серія і ном ер паспорта,
ким і коли виданий, м ісц е прож ивання, реєстраційний ном ер о бл ік ов ої картки платника
податків, ном ер телеф ону, телеф аксу, адр еса ел ек тр он н ої пош ти;

_______ Роботи виконую ться на території Дніпропетровській області
м ісц е виконання р обіт п ідви щ ен ої небезпеки та/або експл уатації (застосування)

маш ин, м еханізм ів, устатковання п ід в и щ ен о ї небезп ек и )

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми
особами
стосовно
відш кодування
наслідків
можливої
шкоди
___________________ договір не укладався_____________________________________
(найменування ст р ахової компанії,

строк д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р а ц і___
________________________________не приводився______________________________
(дата проведення аудиту)

Я,

М акарова Тетяна М иколаївна___________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ри ди ч н ої о соби
або ф ізи чної о со б и — 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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищ еної н ебезпеки ::____________________________________
(найменування виду р обіт

Технологічні транспортні засоби :Автонавантажувач ТСМ Р Н Р 15TЗZ 2018 р.в Японія,
державний номер Т08688АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 006481 від 01.10.2018 видане
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;
підви щ ен ої небезпеки та/або машин, м еханізм ів,

Вилковий навантажувач дизельний ТСМ Р Р 15Т9Н 2006 р.в Япония, державний номер
Т0562ДН, свідоцтво про реєстрацію ТДН № 0562 від 12.09.2006 видане Головним
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;; Вилковий навантажувач дизельний
ТСМ Р Р 15Т9Н 2006 р.в Японія, державний номер ТІ 174ДН. свідоцтво про реєстрацію
устаткування підвищ енн ої небезпеки, тип або марка (за наявности)

ТДН
№ 01174
від
03.03.2007
видане
Головним
управлінням
Держпраці у
Дніпропетровській області; Вилковий навантажувач дизельний ТСМ FD 15T3Z 2006 2006
р.в Японія, державний номер Т1173ДН, свідоцтво про реєстрацію ТДН №1173 від
03.03.2007 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;
Електронавантажувач ЕВ 687.33.10 2006 р.в Болгарія, державний номер Т0566ДН,
свідоцтво про реєстрацію ТДН№ 0566 від 12.09.2006 видане Головним управлінням
Держпраці у Д ніпропетровській області; Електронавантажувач ЕВ 687.33.10 2006 р.в
Болгарія, державний номер Т0564ДН, свідоцтво про реєстрацію ТДН№ 0564 від
12.09.2006 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;
ном ер партії, дата виготовлення, країна п оходж енн я, які

Електронавантажувач ЕВ 687.22.10 2006 р.в Болгарія, державний номер Т0565ДН,
свідоцтво про реєстрацію ГДН№ 0565 від 12.09.2006 видане Головним управлінням
Держпраці у Дніпропетровській області; Електронавантажувач ЕВ 687.28.10 2006 р.в
Болгарія, державний номер ТІ 172ДН. свідоцтво про реєстрацію ТДН№ 1172 від
03.03.2007 видане Головним управлінням Держпраці у Д ніпропетровській області;
Електронавантажувач HELI CPD 15НВ-2 2010р.в Китай, держ авний номер Т02917АЕ.
свідоцтво про реєстрацію АЕ001250 від 30.12.2011 видане Головним управлінням
Держпраці у Дніпропетровській області; Електронавантажувач HELI CPD 15CJ-2 2012р.в
Китай, державний номер Т04917АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ002055 від 27.11.2012
видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; Трактор DONG
FENG GF-254 2007р.в Китай, державний номер Т2432ДН. свідоцтво про реєстрацію ТДН
№ 2432 від 07.04.2008 видане Головним управлінням Держ праці у Дніпропетровській
області
виконуються та/або експлуатую ться (застосов ую ться ) б е з отримання

_____ Кількість робочих місць 11 у тому числі 6 тих на яких існує підвищ ений ризик
виникнення травм
відп овідн ого дозв олу, кількість робочих м ісць, у том у числі тих,
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівел ь

___________ Стоянка ТТЗ, виробниче та офісне приміщ ення знаходяться за однією
я пресою . Дніпропетровська обл. м. Синельникове . вул. П івденна промзона 2.
і сп о р у д (прим іщ ень), виробничих о б ’єктів
(цехів, дільниць, структурних підр озділ ів )

Інші відомості
Генеральний директор М акарова Тетяна М иколаївна, перший
заступник генерального директора - директор з виробництва Гончаренко Сергій
Анатолійович, начальник в і л л і л у охорони праці Неплюй Вадим Анатолійович, . пройшли
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ - ЛА Й Н» ;Учбовий комбінат
«Спектр»; ДП «П ридніпровський ЕТЦ»:
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове
державне
соціальне страхування» «Про об'єкти підвищ еної небезпеки» (витяг з протоколу №9-17/1
від 02.03.2017)
Н1ІА01І 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
(витяг з протоколу № 169 від 15.05.2019)
НПАОП
0.00-1.80-18
Правила
охорони
праці
під
час______експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
V
Наказом 60-п
від 23.05.2018 начальником дільниці транспорту призначено
Борисенко Сергія М иколайовича відповідальною особою за безпечну експлуатацію
транспортних засобів, організацію своєчасного огляду та справний технічних стан, який
пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ - ЛАИН»

Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове
державне
соціальне страхування» «Про об'єкти підвищ еної небезпеки»(витяг з протоколу №151 від
10.06.2018)
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
(виписка і протоколу № 156 від 22.07.2018)
НПАОП 0.00-1.15-97 «П равила охорони праці під час виконання
(виписка з протоколу № 143 від 08.07.2018)

робіт на висоті»

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації электроустановок споживачів»
«Правила пожежної безпеки» (виписка з протоколу 027 від 01,02.2019р)
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
(витяг з протоколу № 169 від 15.05.2019)
(прізвищ е, ім'я та по батькові о сіб , які відповідаю ть
за дотрим анням вимог законодавства з питань охор он и праці та пр ом исл ової безпеки

Наказом № 69 від 01 .07.2010 створена служба охорони праці. Ф ункції служби
охорони праці покладено на Неплюй Вадима А натолійовича - начальника відділу охорони
праці наказом по підприємству № 137-п від 29.06.2011
Наказом на підприємстві № 96 від 04.07.2010 створена комісія з атестації персоналу
по охорони праці: Голова комісії - перший заступник генерального директора - директор
з виробництва - Гончаренко С.А, члени комісії Неплюй В.А. Поповіч Н.В.
На підприємстві розроблені наступні документи:
Положення про службу охорони праці(наказ про перегляд та затвердження №52 від
26.08.2019)
Положення про комісію з питань охорони праці(наказ про перегляд та затвердження
№53 від 26.08.2019)
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці( наказ про перегляд та затвердження №53 від 26.08.2019)
Положення про систему управління охороною праці СУ О Щ наказ про перегляд та
затвердження №53 від 26.08.2019)
Програма вступного інструктажу з питань охорони (праці наказ про перегляд
затвердження № 54 від 26.08.2019)

та

Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та
затвердження № 54 від 26.08.2019)

Перелік інструкцій з охорони праці, в тому числі : ІОТ-№ 8
- інструкція з охорони
праці водія навантажувача. . ЮТ № 32 - інструкція з охорони праці при виконанні робіт
на висоті ЮТ № 69 - і н с т р у к ц і я з охорони праці при виконанні робіт із застосуванням
міні-трактора. ЮТ № 72 - інструкція з охорони праці для старш ого водія навантажувача.
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;
наявністю служ би охор он и праці,

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
М акаров І.Б. пройш ов навчання в ТОВ «У чбово-курсовий комбінат ПРОФІ - ЛАЙН»
за професією водій навантажувача, посвідчення № 19142 від 07.07.2019р
Васильєв А.Ю . пройшов навчання в ТОВ «У чбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» за професією водій навантажувача, посвідчення № 259-П від 07.07.2019р
Безштанько A.B. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» за професією водій навантажувача, посвідчення № 00808-П від 07.07.2019р
Горохов О..В. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» за професією водій навантажувача, посвідчення № 00809-П від 07.06.2019р
Демчишин С.С пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» за професією водій навантажувача, посвідчення № 08658 від 12.11.2018р
Пара В.О пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ - ЛАЙН» за
професією водій навантажувача, посвідчення № 01763-П від 12.11.2018р
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
Правила охорони праці на автомобільному транспорті та інструкцій з охорони праці по
професіям та видам робіт в обсязі виконуваних робіт (протоколи з навчання та перевірки
знань комісією по підприємству від 14.01.2019 № 1/1-19 та 2/1-19 від 21.01.2019)
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти,
керівництво з експлуатації , інструкції з користуванням на всі технологічні транспортні
засоби, які декларую ться. Раз на рік проводиться технічний огляд специалистами ДП
«Придніпровський ЕТЦ» (акт технічного огляду технологічних транспортних засобів від
1 5 .0 2 .2 0 1 9 p )
е кс пл у ата ці й ної до ку м е нта ції,

Працівники підприємства забеспечені спецодягом.спецвзуттям і засобами
індівідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та іншіх засобів індівідуального
захисту(распіратори . захісні окуляри . та ін ш е ), у відповідності до чинних нормаивних
актів. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.
засобів індивідуального захисту

Працівники раз на рік проходять періодичний медичний огляд у КЗ
«Синельниковська ЦРЛ ДОР». А також кожного дня проходять медичний огляд на
підприємстві (тиск, алкотест) з фіксацією у журнал у фельдшера.

На підприємстві в наявності : Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.004.21-04 «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 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»;
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.
ТОВ «1НТЕРФОМ - ДНІПРО» має договора на ремонт та технічне обслуговування
технологічних транспортних засобів з ТОВ «ЗЕВС - СЕРВИС» № 769 від 08.02.2017. та
ТОВ «ПАРТС СЕРВИС» № 77 від 12.01.2018
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з питань
охорони праці. Підприємство забезпечене навчально- методичною літературою та

наглядними посібниками . Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, які
оновлюються за допомогою Інтернет та друкованих видань.
норм ативно-правової та м атеріально-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у
територіальному органі Держ праці ^

журналі

обліку

су б ’єктів

господарювання

2 0 /У 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 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 свої релігійні переконання відмовляються від
його прийняття та повідомили про це відповідному органу держ авної
податкової служби і мають відмітку в паспорті.” .

у

