центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

« ______ »

---------—

-----------— ~~________ —

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________________________«ЗАВОД ПРЕФОРМ»________________________________
49008, Дніпропетровська обл. м.Дніпро, вул.Автотранспортна, буд.6______________
місцезнаходження,

Код ЄДРПОУ 39632675_______________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор

Рубанов Максим Олегович__________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Тел./факс: (056^)790-04-18. 790-04-19, info@dzp.com.ua__________________________
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;

49008. Дніпропетровська обл. м.Дніпро, вул.Автотранспортна. буд.6
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 договір не укладався__________
(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,

Рубанов Максим Олегович_______________________________________________
(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:__
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби;
та/або машин, механізмів,

Навантажувач «.Типеїіеіпгісії» ЕР в 316______
Марка, модель Електричний вилковий навантажувач Е Б в 316 ОЕ 115-450 DZ
Рік випуску 2014
_____________________________________________________
- Виробник Німеччина

- Ідент. № FN 477168
- Державний номерний знак Т 09350 АЕ_________
- Серія і номер свідотства АЕ 007368. Видане 27 серпня 2019р. Головним управлінням
Держпраці у Дніпропетровській обл._______________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих м ісць-9. у тому числі тих . на яких існує пі лвитттений ризок__________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм -2.____________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі та споруди: будівля адміністративно-побутових приміщень, виробничого цеху та
дві складські будівлі орендовані. Договір оренди №0501Н від 01.05.2017р. від ТОВ
«Мультіпласт». директор Голубенко В.І. Виробничих об’єктів (цехів) -1. Структурних
підрозділів- 8________________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор підприємства Рубанов М.О.. директор технічний Бокий М.В..
начальник виробництва Сгоров Д.В.. головний механік Деберина С.М.. головний енергетик
Непраш А.І.. інженер з охорони праці Відерський С.Г.
пройшли навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області:
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедично'О допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу перевірки знань №39-19 від
24.05.2019. та №39-19/1 від 11.06.2019.
Загального курсу «Охорона праці», а також:
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»_______________________________________
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових
виробів»______________________________________________________________________________
Головний енергетик Непраш А.І. та інженер з охорони праці Відерський С.Г. пройшли
навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ»_________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»._______
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»_____________________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»._____________________________
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг
з протоколу перевірки знань №52-19 від 20.06.2019._______________________________________
їм присвоєна група з електробезпеки V та IV до та вище 1000В в якості адмінистративнотехнічного персоналу та інспектувальної особи відповідно. З метою належної експлуатації
електроустановок і безпечого їх обслуговування головний енергетик Непраш А.І. згідно
наказу №519-АГД від 06.05.2019р призначений відповідальним за електрогосподарство на
підприємстві.

Наказом від 06.05.2019 за №519-АГД призначено відповідальними:
- за технічний стан навантажувача начальника відділу матеріально-технічного забезпечення
Соколова С.А.,
- за безпечне проведення робіт навантажувача завідувача складу Коломойця А.О.___________
які пройптли на підприємстві навчання та перевірку знань з питань охорони праці, гігієни
праці, надання першої (домедично'О допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки.
Загального курсу «Охорона 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
(Протокол №11 від 25.07.2019р.)
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та
мають II групу з електробезпеки як електротехнологічний персонал. (Протокол № 3 від
25.07.2019р.)
Забезпечують їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію через організацію
належного нагляду, технічного обслуговування, обов’язкового технічного контролю______
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства
(технічного огляду4) та ремонту.______________________________________________________
з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказом по підприємству №319/1-АГД від 20.03.2019 реорганізована служба охорони праці.
Ві япові пальним за охорону праці призначений інженер з охорони праці Відерський Сергій
Григорович.
______________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці,
Наказом №619-АГД від 12.06.2019р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони
праці. Склад екзаменаційної комісії на підпрємстві затверджено наказом.________________
Голова комісії - директор Рубанов М.О..________________________________________________
Члени комісії: - Бокий М.В., Сгоров Д.В.. Деберина С.М.. Непраш А.І.. Відерський С.Г.
Також розроблені та переглянуті, затверджені наказом №419-АГД від 02.04.2019 та введені в
дію
- Положення про систему управління охороною праці__________________________________
- Положення про службу охорони праці_______________________________________________
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці___________________________________
- Положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці_____________
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту____________________________________________
- Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони
праці
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та
________
затвердження №419/1-АГД ОП від 24.04.2019р.)__________________________________________
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного
фяху зя діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних
робіт.
Розроблений та затверджений від 10.04.2019р Перелік інструкцій з охорони праці. Інструкції,
затверджені та введені в лію наказом від 24.04.2019 за №419/1- АГД в т.ч. Інструкція з
охорони праці №4 «Для водія навантажувача». №11 «При вантажно-розвантажувальних
роботах та складування»____________ ___________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
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____________
- Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань Правил безпечної експлуатації______
електроустановок споживачів_____________________________________
- Журнал щоденного, технічного обслуговування навантажувачів___________________________
-Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці_______________
-Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці______
Працівники
підприємства.
які
експлуатують
технологічні
транспортні
засоби
(навантажувачі):__________________________________
Афанас’єв С.В - пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально -курсовий комбінат
«Моноліт»
за професією водій навантажувача 5розряду . допущений до експлуатації
навантажувачів. Протокол №187, Посвідчення №003280 від 14.09.2007 року________________
Каліта О.Ю.- пройшов навчання в TQB Учбовий комбінат «Лніпробуд» за професією водій
навантажувача 4 розряду , допущений до експлуатації навантажувачів. Протокол №322.
Посвідчення №4872 від 25.04.2006 року.______ _________________________________________
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії
підприємства згідно загального курсу «Охорона 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 та
інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі/ Протокол №10 від 18 липня
2019р .)
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», та
мають II групу з електробезпеки як електротехнологічний персонал. (Протокол №3 від 25 липня
2019р.)
Працівники, що виконують заявлені види робіт періодично раз на рік проходять медичний
огляд у ТОВ «Медичний центр «МЕДІНВЕСТ»). (останній заключний акт від 10.10.2019р).
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти,
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на навантажувач, що декларуються).
Навантажувач орендований. Договір оренди №1/4 від 01.04.2019р. від ТОВ «Субос- Техно»,
директор Шульга Т.Ф. Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами
ДП «Придніпровський ЕТЦ» (акт державного технічного огляду від 25.04.2019).__________
експлуатаційної документації,
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.____________________________
засобів індивідуального захисту,
На підприємстві 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 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 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»
НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та
інших технологічних транспортних засобів» та інші.______________________________________
нормативно-правової

TOB «Завод Преформ» має договір №719 від 22.04.2019 від ТОВ «ЮНГХАЙНРІХ ЛІФТ
ТРАК», директор Росляков О.В. на сервісне технічне обслуговування навантажувача.________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 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 допомогою Інтернету та друкованих видань._________________
та матеріально -технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.О. Рубанов
(ініціали та прізвище)

«08»

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці о&С

Примітки:

20 & р. №

_______

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 про це відповідному
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

