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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з нит^нь

Центр надання адміністративних послуг 

м ДніпРа
в*. № f  СЛ -  p s  -Л о/9

охорони праці 2 6 ГРУ 2019

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК»________________________________

49042, Дніпропетровська обл., м. Дніпро. Аеропорт цивільної авіації, СДРПОУ 37807273________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Діденко Олексій Володимирович___________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(+380562') 39-54-17. fax: (+38056)376-24-57. info@dnk.aero. (050) 64-65-306_____________________
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;

м. Дніпро, Аеропорт цивільної авіації. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК»___________________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди______ 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, Діденко Олексій Володимирович._____________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра_____________
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



Робочих місць 49 в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм- 12,
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
Підприємство складається з адміністративної будівлі -  1 . офісних приміщень -  53. виробничих 
структурних підрозділів -  13 та інших допоміжних структурних підрозділів - 16.________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Діденко Олексій Володимирович - генеральний директор TOB «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» 

пройшов навчання з загального курсу охорони праці в ДП ДНКК «Моноліт» м. Дніпро та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 1535 від
09.12.2019 р.). Наказом по підприємству № 250-АГ від 11.11.2019 р. Суркова О.В. начальник служби 
охорони праці призначена відповідальною особою за організацію роботи з питань охорони праці на 
пі дприємстві. Наказом по підприємству № 20-АГ від 25.01.2019 р. Богомолов В.М.- начальник 
служби електросвітлотехнічного забезпечення польотів (далі ЕСТЗЩ призначений відповідальною
особою за електрогосподарство._____________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки
Наказом по підприємству № 64 від 11.11.2019 р. на підприємстві створена служба охорони праці,
яку очолює начальник служби Суркова Олена Володимирівна, яка пройшла навчання_____________
з загального курсу охорони праці в ДП ДНКК «Моноліт» м. Дніпро та перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 31/4.6/2019
від 11.02.2019 р.)___________________ _____________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Наказом по підприємству № 281 АГ від 18.12.2019 р. призначений відповідальною особою за 
виконання робіт на висоті в службі ЕСТЗП Богомолов В,М.-начальник служби ЕСТЗП. та створена 
комісія з перевірки знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті » в службі 
ЕСТЗП. у складі: голова комісії Богомолов В.М.-начальник служби ЕСТЗП. члени комісії: Нікітенко 
О.М. -  провідний інженер вузла ЕСТЗП. Карпенко Д.О. -  змінний інженер оперативної групи 
служби ЕСТЗП. Суркова О.В. -  начальник служби охорони праці, які пройшли навчання «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП «ДНКК «Моноліт» м. Дніпро, та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: Богомолов В.М.- 
начальник служби ЕСТЗП - протокол № 309 від 18.04.2018 р.. Нікітенко О.М. -  провідний інженер 
вузла ЕСТЗП та Карпенко Д.О. -  змінний інженер оперативної групи служби ЕСТЗП - протокол № 
108 від 05.02.2019 р., Суркова О.В. -  начальник служби охорони праці -  протокол № 1576 від
13.12.2019 р Л.
Наказом по підприємству № 282 АГ від 18.12.2019 р. призначений відповідальною особою за 
виконання робіт на висоті в комплексі наземного обслуговування перевезень (далі КНОП) 
Криворотченко A.C.- заступник директора КНОП з сервісного обслуговування повітряних суден, та 
створена комісія з перевірки знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті » в 
КНОП, у складі: голова комісії Криворотченко A.C., заступник директора КНОП з сервісного 
обслуговування повітряних суден , члени комісії: Солдатенков С.О. -  начальник служби технічного 
хендлінгу повітряних суден на пероні, Мамченко В.В.- начальник служби клінінгу. Старостенко 
В.М.- начальник відділу з сервісного обслуговування повітряних суден, Суркова О.В. -  начальник 
служби охорони праці, які пройшли навчання «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» в ДП «ДНКК «Моноліт» м. Дніпро, та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області: Криворотченко A.C.. заступник директора КНОП з 
сервісного обслуговування повітряних суден і Солдатенков С.О. -  начальник служби технічного 
хендлінгу повітряних суден на пероні - протокол № 309 від 18.04.2018 р.. Мамченко В.В.- начальник 
служби клінінгу та Старостенко В.М.- начальник відділу з сервісного обслуговування повітряних 
суден- протокол № 294 від 22.03.2019 р.. Суркова О.В. -  начальник служби охорони праці -  протокол 
№ 1576 від 13.12.2019 р.
Перевірка знань робітників служб відбувається в комісіях, призначених наказами у вигляді усного 
опитування. Згідно протоколів № 25-19 від 18.12.2019 р.. 26-19 від 18.12.2019 р. допущені до роботи 
на висоті робітники служби ЕСТЗП та КНОП TOB «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» .
Для навчання з електробезпеки на підприємстві створена постійно діюча комісія з перевірки знань 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». « Правил технічної експлуатації



електроустановок споживачів» згідно наказу по підприємству № 20 АГ від 25.01.2019, у складі: 
голова комісії Пономарьов О.В. -  директор з виробництва, члени комісії: Богомолов В.М.-начальник 
служби ЕСТЗП, Суркова О.В. -  начальник служби охорони праці, Нікітенко О.М. -  провідний 
інженер вузла ЕСТЗП, Бородін В.Г.- інженер з виробництва служби ЕСТЗП, які пройшли навчання 
«По правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил 
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» НПАОП 40.1-1.32-01,
«Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01. «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» в ДП «ДНКК «Моноліт» 
м. Дніпро, та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, Пономарьов О.В. -  директор з виробництва - протокол № 969 від 20.09.2017 р., Богомолов 
В.М.-начальник служби ЕСТЗП - протокол № 1061 від 21.08.2019 р., Суркова О.В. -  начальник 
служби охорони праці - протокол № 329 від 25.04.2018 р., Нікітенко О.М. -  провідний інженер вузла 
ЕСТЗП - протокол № 92 від 06.02.2019р., Бородін В.Г.- інженер з виробництва служби ЕСТЗП - 
протокол № 1138 від 28.09.2018р.
Результати перевірок знань працівників оформлюється записом в журналі обліку протоколів 
перевірки знань з електробезпеки.
Наказом № 44 від 30.11.2018 р. затверджені інструкції з охорони праці в службі ЕСТЗП:
№ ЮП- 1.36-20-42-2018 для технічного персоналу при огляді електроустановок:
№ ЮП- 1.36-20-44-2018 для технічного персоналу при виконанні робіт на висоті:
№ ЮП- 1.36-20-46-2018 для технічного персоналу при експлуатації ручного електроінструмента (ЕІ): 
ЮП- 1.36-20-47-2018 для технічного персоналу при обслуговуванні електроустановок оперативно- 
ремонтним персоналом служби ЕСТЗП:
№ ЮП- 1.36-20-50-2018 для технічного персоналу при ураженні електричним струмом.
Наказом № 86 від 13.07.2017 р. затверджена інструкція з охорони праці в КНОП:
№ ЮП-1.36-20-23- 2017 для мийника повітряного судна.
Наказом № 119 від 02.10.2017 р. затверджена інструкція з охорони праці в КНОП:
№ ЮП-1.36-20-50- 2017 під час роботи на високо розташованих частинах повітряного судна:
№ ЮП-1.36-20-48- 2017 для мийника літальних апаратів - оператора спецмашини:
№ ЮП-1.36-20-43- 2017 для авіатехніка з планеру та двигунів.
Вступний інструктаж на підприємстві проводиться в кабінеті з охорони праці згідно програми 
затвердженої наказом № 19 від 01.04.2019 р., з записом в журналі реєстрації вступного інструктажу
питань охорони праці. Інструктаж на робочих місцях проводяться один раз на 3 місяці з__________
оформленням в журналі реєстрації інструктажів.______________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Робітники виконують свої обов’язки згідно експлуатаційної документації : технічний звіт ТОВ «ПОА 
Купіна» № 04.009 про проведення вимірів на електрообладнанні підстанції «Аеропорт» 35/6 кВ, 
технічний звіт ТОВ «ПОА Купіна» № 10.063 про проведення вимірів на електрообладнанні ЦРП, 
однолінійна схеми електропостачання аеропорту ТОВ «МА « ДНІПРОПЕТРОВСЬК» , технічний 
паспорт на підстанттію «Аеропорт» 35/6 кВ інв № 733. технічний паспорт на підстанцію ЦРП 6 кВ 
інв №25 .альбом технологічних карт по технічному обслуговуванню електросвітлотехнічного
обладнання служби ЕСТЗП. В службах наявні драбини № 10. № 6861. № 21363. № 21364 які_____
проходять випробування, акти випробувань від 20.03.2019 та 21.04.2019р._______________________

експлуатаційної документації,
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з нормами безплатної видачі_____
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
авіаційного транспорту, а саме: рукавицями комбінованими, жилетами сигнальними, костюмами
бавовняними, теплим одягом узимку, запобіжними поясами з відміткою про проведення___________
періодичного випробування від 21.10. 2019 р.. та касками. На кожного працівника заведена особиста
картка видачи 313.__________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Нормативна -  правова база з питань охорони праці постійно поновлюється періодичними виданнями, 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
через Інтернет та виданнями в друкованому вигляді. Служби забезпечена законодавчими та 
нормативно -  правовими актами з питань охорони праці, що поширюються на роботу підвищеної 
небезпеки, яка декларується:



Закон України «Про охорону праці»;
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (постанова КМУ від 26.10.2011 р. №1107): 
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 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
НПАОП 0.00-6.03-93 « Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві»;
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; 
НПАОП 62.0-3-01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів ін д и в ід у ал ьн о го  захисту працівникам авіаційного транспорту»;
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»
На підприємстві розроблені програми проведення навчання.
Кабінет охорони праці забезпечений посібниками, плакатами з охорони праці, періодичними 
виданнями з охорони праці, зразками засобів індивідуального захисту.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20у^>. № ________ .

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, устаткування підвищеної небезпеки.

О.В.Діденко
(ініціали та прізвище)

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.


