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ДЕКЛАРАЦІЯ Т£ & " Т ̂
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «КГІД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52005, Дніпропетровська обл.. Дніпровський р-н, смт.Слобожанське, 
вул. Теплична, б. 27, код ЄДРПОУ 31911363,___________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

____________________  Григорян Любов Олексіївна, тел.(056) 377-95-40__________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

E-mail: r.titarenko@biosphere-corp.com
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;

Роботи виконуються на території України
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, Григорян Любов Олексіївна,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особиабо 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: автонавантажувач вилковий моделі YALE 
GDP25VX , 2013 р.в., Великобританія, державний номерний знак Т09656 АЕ, двигун

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

№39915, індентифікапійний № В875В25819Ь, свідоцтво про реєстрацію АЕ 007707 від
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:r.titarenko@biosphere-corp.com


23.01.2020 р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області.
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць72, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 27______________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративно - технічний корпус - 3, приміщень цеху Erema 1 - 1 ,  приміщення 
цеху Erema 2 - 1 ,  приміщення цеху з виробництва пакетів для сміття-1, приміщення 
цеху губок, мочалок, серветок-1, приміщення цеху з виробництва вологих серветок-1, 
складські приміщення-3. Приміщення орендовані (договір оренди між ТОВ 
«Компанія Полігрін» та Фастівська філія ТОВ «КПД» №01/02 від 01.02.2017р.) м. 
Фастів, вул. Поліграфічна, буд. 6; договір оренди нерухомого майна №1609-КПД від
16.09.2019 р.) з ТОВ « Логістік Про» м. Дніпро вул. Автопаркова 6; договір оренди 
нерухомого майна №2703-18 від 27.03.2018 р.) з ТОВ З II «Вортекс» м. Дніпро вул. 
Автопаркова 1. __________ _______________________________________________

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

Інші відомості Директор Григорян Любов Олексіївна пройшла навчання в ТОВ 
«УК СПЕКТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів з охорони праці» (виписка з протоколу (витяг з протоколу від
25.03.2019 р .  № 69/4.7/2019 р .).

Директор Фастівської філії ТОВ «КПД» Дубовой Валерій Анатолійович, 
завідувач складом Миколудта Людмила Олександрівна, начальник виробництва Іпатов 
Олексій Юрійович, механік Середа Михайло Михайлович, інженер з охорони праці 
Титаренко Роман Борисович, уповноважена найманими працівниками особа з питань 
охорони праці Клімковська Ніна Миколаївна, пройшли навчання в НКК 
«Професіонал-Фаст» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Київській області:

Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов‘язкове державне 
соціальне страхування». «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів з охорони праці» (витяг з протоколу № 63-19 від
19.12.2019 р.): (витяг з протоколу №13-19 від 28.02.2019 р.): (витяг з протоколу № 47- 
18 від 10.10.2018 р.): (витяг з п р о т о к о л у  № 40-18 від 20.09.2018 р.): (витяг з протоколу 
№ 24-18 від 22.06.2018 р.): (витяг з протоколу №20-18 від 23.05.2018 р.):

НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів 
(протокол № 20-19 від 25.04. 2019 р о к у ) ,  ( п р о т о к о л  № 24-18 від 22.06.2018 року).

Директор Фастівської філії ТОВ «КПД» Дубовой Валерій Анатолійович, 
начальник виробництва Іпатов Олексій Юрійович, інженер з охорони праці Титаренко 
Роман Борисович, завідувач складом Миколудта Людмила Олександрівна пройшли 
навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки в Аварійно-рятувальному загоні 
спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області 
Правил пожежної безпеки України (витяг з протоколу № 5-19 від 16.12.2019 р.); 
(витяг з протоколу №20 від 17.05.2019 р .) :  (витяг з п р о т о к о л у  № 1 від 18.01.2019 р . ) .



Наказом № 93 від 10.08.2018 р. завідувач складом Миколудту Л.О. призначено
відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час експлуатацію навантажувачів.

Наказом № 4/61-0 від 01.08.2018р. механіка Середу М.М. призначено 
відповідальним за організацію своєчасного огляду та справний технічний стан 
навантажувачів.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки

На підприємстві наказом №13 від 30.04.2014 р. створена служба охорони праці 
в особі інженера з охорони праці. Функції служби охорони праці покладені наказом 
№ 95 від 10.08.2018 р. на інженера з охорони праці Титаренко Роман Борисович. На 
підприємстві наказом № 11 від 11.05.2019 року створено постійно діючу комісію з 
перевірки знань, з питань охорони праці: Голова комісії- Миколудта Л.О.,, члени 
комісії- Середа М.М., Іпатов О.Ю., Титаренко Р.Б._____________________________

Також на підприємстві розроблені:
- Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження №97 від

10.08.2018 у \ ________________________________________________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження №97 

від 10.08.2018 р.);____________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці (наказ про затвердження №97 від 10.08.2018 р.):
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про 

затвердження №97 від 10.08.2018 р.);__________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ___________про

затвердження №97 від 10.08.2018 оЛ:__________________________________________
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про

затвердження №97 від 10.08.2018 р.);___________________________________________
_____- Перелік інструкцій з охорони праці, в тому числі інструкція з охорони праці
№ОП/11 для водія навантажувача, інструкція з охорони праці №ОП/ЗР під час 
вантажо-розвантажувальних робіт (наказ про затвердження №97 від 10.08.2018 р .):

- 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 реєстрації 
інструктажів з пожежної безпеки. _______________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства які експлуатують технологічні транспортні засоби 
пройшли навчання у НКК «Професіонал - Фаст» та отримали професію водій 
навантажувача: Безштанько Сергій Вікторович (посвідчення № 50-18-01 від 
01.11.201 8р Л: Степенко Юрій Петрович (посвідчення № 50-18-02 від 01.11.2018 р.); 
Малюк Сергій Володимирович (посвідчення № 50-18-04 від 01.11.2018р); Фріч 
Дмитро Володимирович (посвідчення № 50-18-05 від 01.11.2018р): Зажеріло Дмитро 
Валентинович (посвідчення № 208-3-2018 від 16.03.2018 р. ): Нікітченко Олександр 
Олексійович (посвідчення №08-11 від 09.03.2017р): Каленський Сергій 
Володимирович (посвідчення № 056-5 від 26.07.2007р): Братенков Олександр 
Григорович (посвідчення № 132-11-07 від 11.12.2007р). Працівники підприємства 
пройшли навчання та перевірку знань ФФ ТОВ «КПД» (протокол № 1-6 від



20.06.2019р.). Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний
огляд в Комунальному Некомерційному Підприємстві Фастівської Районної Ради 
«Фастівська Центральна Районна Лікарня» (заключний акт і медичні довідки від
10.05.2019 року)._________________________________________________________

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, 
обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничим 
дільницям. Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» (акт технічного огляду від 26.11.2019 р.).______________

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети) 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 о х о р о н у  праці»; «Порядок 
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві»; 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 0.00-1.83-18 Правила охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів.

ТОВ «КПД» має договір №5016/19 від 13 лютого 2019 р о к у  з  ТОВ «Універсал - 
Спецтехніка» на проведення технічного обслуговування та ремонту навантажувачів.

____ На підприємстві розроблені та затверджені тематичні плани та програми
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, екзаменаційні білети за 
професіями з перевірки знань з питань охорони прані. Підприємство забезпечено 
необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є 
необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друюэватщ%видань.__________________________________

нормативно-прйвов^И-а матерщ-іЬііо-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

_________ Л.О. Григорян___________
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у Я^шалі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці

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


