
ДЕКЛАРАЦІЯ
Центр надання адміністративних послуг 

м. Дніпра

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця —--------
вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗОВНІШТОРГРЕСУРС»
9054, Україна, Дніпропетровська обл„ м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 
103, офіс 207, зареєстрована Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, 
ЄДРПОУ 39110589, КВЕД 10.61 (виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 
промисловості)
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника 
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
Директор ТОВ «ЗОВНІШТОРГРЕСУРС» Діденко Віталій Якович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
Адреса виробництва: Дніпропетровська обл., смт Солоне, вул. Чукмарьова, 53г  
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Договір відсутній
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я, Діденко Віталій Якович,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи )

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально -  технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки: експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного
устатковання харчової промисловості(п.6, додатка 6), та експлуатацію машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: машин, механізмів,
устаткування для харчової промисловості (п.2, додатка 7): бункер 45 куб.м, інв. № 3168, 
2016р.в., Україна; бункер 45куб.м, інв. №3169, 2016р.в., Україна; бункер 7куб.м, інв. 
№3170 2016р.в., Україна: бункер 8куб.м, інв. №3171, 2016р.в., Україна; вентилятор ЛГ- 
5,5А №1 інв. №3172, Україна; вентилятор ЛГ-5,5А №2 інв. №3173, Україна; машина 
зерношлифовальна ЗШМ -0,4 МД 1, Україна; мащина зерношли(|)овальна ЗШМ -0,4 МД
2, Україна: норія Н-20 інв. №3178 2006р.в., Україна; норія Н-10 інв. №3174 2006р.в., 
Україна; норія Н-10 інв. №3175 2006р.в., Україна; норія Н-10 інв. №3176 2006р.в., 
Україна; норія Н-10 інв. №3177 2006р.в., Україна; пневмотранспортер ПТЗ-15 інв. 
№3163, Україна: сепаратор А1 БМС-6 інв. №3179, 2006р.в., Україна; станок 
малогабаритний вальцовий Р-ВС-4 185x250 інв. №3167, Україна; компресор РМ- 
3129.01, 2008р.в., Україна; станок сортировочний СС-1МД, інв. №3163, Україна; 
машина дозувальна пакувальна «Інтермащ», заводський №674, інв. №2556, 
2007р.в.,Україна; машина дозувальна пакувальна «Інтермаш», заводський №551, інв 
№2190, 2007р.в., Україна; дозатор ваговий автоматичний заводський №827, інв №2552, 
2009р.в., Україна.
На виробництві 1 робоче місце, у т.ч. -  1 робоче місце на якому існує підвищений ризик 
Виробництво розташоване: будівля виробнича-1, виробничий цех-1
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення,країна походження, які виконуються та/або 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  1 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 1 
Інші відомості.



уізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки
Відповідальний за стан охорони праці на підприємстві-директор підприємства Діденко 
В .Я., пройшов навчання по загальному курсу охорони праці у ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» (протокол №258\4.4\2017, від 20.11.2017р.) і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№258\4.4\2017, від 20,11.2017р., посвідчення №12194).
Відповідальний за виконання робіт підвищеної небезпеки технологічного циклу - 
головний інженер виробництва Бережнюк Д.С. пройшов навчання по загальному курсу 
охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол №246\4.4\2017, від 
06.11.2017р.) і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №24\4.4\2017, від 06.11.2017р., посвідчення 
№12094), пройшов чергове навчання з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол 
№1139, від 27.10.2017р.) і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №1139, 27.10.2017р., посвідчення №11492), 
допущений до роботи на електроустановках до 1000 В,група з електробезпеки IV. 
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства -  
начальник цеху Солоджук О.М. пройшла навчання по загальному курсу охорони праці 
в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол №1193, від 09.11.2017р.) і перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол №1193, від 09.11.2017р., посвідчення №12040), пройшла чергове навчання з 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» (протокол №1139, від 27.10.2017р.) і перевірку знань у ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол №1139,від 27.10.2017р., посвідчення 
№11494), допущена до роботи на електроустановках до 1000В, група з електробезпеки 
IV,
Відповідальний за проведення вступного інструктажу працівникам підприємства - 
інженер з охорони праці Швецов М.Д. пройшов навчання по загальному курсу охорони 
праці в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол №258\4.4\2017, від 
20.11.2017р.) і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області(протокол №258\4.4\2017, від 
№12195), пройшов чергове навчання з «Правил
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електроустановок споживачів» у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол 
№1139, від 27.10.2017р.) і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №1139, посвідчення №11493), допущений до 
роботи на електроустановках до 1000 В,група з електробезпеки IV. 
наявність служби охорони праці
Наказом № 86 від 31.05.2017р. на підприємстві створено службу охорони праці. 
Обов’язки служби покладено на інженера з охорони праці Швецова М.Д.
На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію:
«Положення про службу охорони праці підприємства» - наказ №86 від 31.05.2017р. 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охоронг 
праці» - наказ №86 від 31.05.2017р.
На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію:
* Посадові та виробничі інструкції.
* Інструкції з охорони праці в кількості 34 штук наказ №86, від 31.05.2017р., в том  ̂
числі з охорони праці при виконані робіт що декларуються та експлуатаційноп 
обладнання яке декларується, а саме:
Інструкція з охорони праці №8 для оператора технологічної установки;



яструкція з охорони праці №10 для електромеханіка; 
Робітникам підприємства проводяться інструктажі з охорони праці, та ведеться в
журналах їх облік (вступного та інструктажів на робочому місці), в яких відповідальні 
особи роблять записи про проведення відповідних інструктажів робітникам 
підприємства.
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної 
документації, засобів індивідуального захисту
Наказом № 85 від 31.05.2017р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці діючих НПАОП у робітників. Склад комісії: голова - головний 
інженер Д.С. Бережнюк; члени комісії: Солоджук О.М.- начальник цеху;Швецов М.Д.- 
інженер з охорони праці.
Робітники підприємства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони 
праці комісією підприємства (протокол №4 від 25.06.2017р.).
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників» затвердженого 
наказом МОЗ України від 21.05.2007 у .  № 246, працівники підприємства, зайняті на 
роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд у Солонянській ЦРЛ, 
Дніпропетровської обл., (заключний акт від 10 липня 2017р.).
На підприємстві створений куточок охорони праці , в наявності інформаційні стенди з 
нормативно правової тематики з питань охорони праці, нормативно-правова база: 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення 
Закон України «Про охорону праці»,
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці»,
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»,
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»,
НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» 
НПАОП 0.00-1.12-05 «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
інструкції з охорони праці видаються робітникам. Ведуться журнали «Обліку видачі 
інструкцій з охорони праці на підприємстві», та «Реєстрації інструкцій з охорони праці 
на підприємстві».
Нормативно-правова база постійно оновлюється за допомогою друкованих видань та 
Інтернету.
Працівники підприємства забезпечуються відповідно до норм спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям, та індивідуальними засобами захисту (наказ №93 від
31 .05 .2017р .).
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