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

Відомості про роботодавця__Товариство з обмеженою відповідальністю «МІРОПЛАСТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49083 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова буд. 1, код згідно ЄДРПОУ 34230288
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ

_____Генеральний директор Ерверді Емре Хаді, (0562)338 00_________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

___________ 49083 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська,!0______________________
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 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, Ерверді Емре Хаді_________________________________________________________
(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: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;______________

(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць 12 в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик винекнення травм 10
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому ЧИСЛІ ТИХ, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_______адміністративні будівля за адресою вул. Курсантська, 10 (приватна власність згідно
будівель і споруд (приміщень),



договору куплі-продажу нерухомого майна від 22.05.2006р. реєстровій №1818) а також виробничі
виробничих об'єктів

приміщення в тому числі і побутові приміщеннята складські за адресою вул. Курсантська, 10_____
(приватна власність згідно договору куплі-продажу нерухомого майна від 22.05.2006р. реєстровій
№1818)__________________________________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Генеральний директор Ерверді Емре Хаді пройшов навчання з загального курсу 
охорони праці у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного 
управління ДЕРЖПРАЦТ у Дніпропетровській області витяг з протоколу № 210/4.4/2017 від 07 
вересня 2017р., директор адміністративного департаменту Топалов О.А пройшов навчання з 
загального курсу охорони праці у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
комісії Головного управління ДЕРЖПРАЩ у Дніпропетровській області витяг з протоколу № 730 від 
19 липня 2018 р. Інженер з охорони праці Хобта C. С. пройшов навчання з загального курсу охорони 
праці у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного управління
ДЕРЖПРАЩ у Дніпропетровській області протокол № 21 від 16 лютого 2017р._________________
Спеціаліст департаменту безпеки Крячун A.B. пройшов навчання з охорони праці пройшов навчання 
з загального курсу охорони праці у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
комісії Головного управління ДЕРЖПРАЦІ у Дніпропетровській області витяг з протоколу №1528 
від 19 грудня 2019 p.. Генеральний директор Ерверді Емре Х аді, директор адміністративного 
департаменту Топалов O.A. пройшли навчання з «Правил пожежної безпеки в Україні» в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» Витяг з протоколу №223 від 19 березня 2018 р. Інженер з 
охорони праці Хобта C. С. пройшов навчання з «Правил пожежної безпеки в Україні» в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» Витяг з протоколу №135 від 22 лютого 2017 p.. Головний 
енергетик Разенков Ю.В. пройшов навчання з охорони праці пройшов навчання з загального курсу 
охорони праці у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного 
управління ДЕРЖПРАЦІ у Дніпропетровській області витяг з протоколу №1528 від 19 грудня 2019 
p.. Генеральний директор Ерверді Емре Хаді пройшов навчання з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживочів» , «Правил технічної експлуатації електроустановок споживочів», 
«Правил пожежної безпеки України», у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
комісії Головного управління ДЕРЖПРАЦІ у Дніпропетровській області (группа з 
електробезпеки VI) витяг з протоколу № 1541 від 20 грудня 2019 p., Директор адміністративного 
департаменту Топалов Осман Аметович пройшов навчання з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживочів» , «Правил технічної експлуатації електроустановок споживочів», 
«Правил пожежної безпеки України», у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
комісії Головного управління ДЕРЖПРАЦІ у Дніпропетровській області (группа з електробезпеки 
VI) витяг з протоколу № 1541 від 20 грудня 2019 p., Інженер з охорони праці Хобта Сергій 
Сергійович пройшов навчання з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживочів» , 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживочів», «Правил пожежної безпеки 
України», у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного 
управління ДЕРЖПРАЦІ у Дніпропетровській області (группа з електробезпеки VI ) витяг з 
протоколу № 1541 від 20 грудня 2019 p.. Головний енергетик Разінков Ю.В. пройшов навчання з 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживочів» , «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживочів», «Правил пожежної безпеки України», у ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного управління ДЕРЖПРАЦІ у Дніпропетровській 
області (группа з електробезпеки V до і віще 1000В) витяг з протоколу № 1541 від 20 грудня 2019 p., 
Інженер з автоматичних систем управління виробництвом Харьков С.В. пройшов навчання з 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживочів» , «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживочів». «Правил пожежної безпеки України», у ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» (группа з електробезпеки V до і віще 1000В) витяг з протоколу № 1541 від 20 грудня 
2019 p.. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Аксанич Руслан



Володимирович пройшов навчання з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживочів»
, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживочів». «Правил пожежної безпеки 
України», у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» (группа з електробезпеки IV до і вище 1000В) 
витяг з протоколу № 1536 від 20 грудня 2019 р. Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування Безродний Станіслав Володимирович пройшов навчання з «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживочів» , «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживочів», «Правил пожежної безпеки України», у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» 
(группа з електробезпеки IV до і вище 1000В) витяг з протоколу № 1536 від 20 грудня 2019 р. 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Божко Юрій Іванович пройшов 
навчання з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживочів» , «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживочів», «Правил пожежної безпеки України», у ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» (группа з електробезпеки IV до і вище 1000В) витяг з протоколу № 1536 
від 20 грудня 2019 р. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Кесь 
Олександр Сергійович пройшов навчання з «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживочів» , «Правил технічної експлуатації електроустановок споживочів», «Правил пожежної 
безпеки України», у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» (группа з електробезпеки IV до і вище 
1000В) витяг з протоколу № 1536 від 20 грудня 2019 р.. Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування Кириленко Дмитро Олександрович пройшов навчання з «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживочів» , «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживочів». «Правил пожежної безпеки України», у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» 
(группа з електробезпеки IV до і вище 1000В) витяг з протоколу № 1536 від 20 грудня 2019 р. 
Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Радаловський Руслан 
Анатолійович пройшов навчання з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживочів» , 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживочів». «Правил пожежної безпеки 
України», у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» (группа з електробезпеки ГУ до і вище 1000В) 
витяг з протоколу № 1536 від 20 грудня 2019 р.

(пізвище, ім’я та по батькові особ, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

______Наказом №68 по підприємству від 17.12.2013р. створена служба охорони праці та покладені
обов’язки на інженера з охорони праці Хобту С.С.; наказом №60 по підприємству від 29.06.2017р. 
створена комісія з перевірки знаньз питань охорони праці: Голова комісії -  деректор 
адміністративного департаменту Топалов O.A.. члени комісії: інженер з охорони праці Хобта С.С., 
спеціаліст департаменита безпеки -  Крячун A.B. Також на підприємству розроблені: Положення про 
службу о х о р о н и  праці (наказ №20 від 25.03.2014 р .), перелік інструкцій з охорони праці (наказ про 
перегляд № 72/2 від 12.01.2016г. ) в томц чеслі інстукція з охорони праці №6 «Для електромантера з 
ремонту та обслуговування електроустаткування», та інстукція з охорони праці №7 «Для 
налагоджувальника КВПіА», і інстукція з охорони праці №12 «з використання вогнегасників»,
перелік журналів з охорони праці, ведутся на підприємству: ___________________________________
«Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». «Журнал протоколів засідання комісії з 
перевірки знаньз питань охорпони праці» . працівники підприємства ТОВ «МІРОПЛАСТ» ,що 
зайняті на роботах підвищеної небеспеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та 
періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівниківпевних 
категорій» затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. №246 наказом № 6 від 16.01.2020 р.
по підприємству покладені обов’язки за безпечне виконання рбіт в діючому______________________
електроустаткуваннінапругою понад 1000В_________ __________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказом № 60 від 29.06.2017р. затвердженна у склад комісії з перевірки знань з питань охорони
праці робітників підприємства в складі коміссії: голова коміссії директор адміністративного_______
департаменту Топалов O.A.: члени комісії: інженер з охорони праці Хобта С.С.: спеціаліст________
департаменту безпеки Крячун A.B. Наказом по підприємству №17 від 18.03.2014р. затвердженно та



І

І

введено в дію «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці», формуются плани -  графіки проведення навчання, під час прийняття на роботу та періодично
працівникам проводятся інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації_______
інструктажів з питань охорони праці _______________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці,

В ноявності експлуатаційна документація - керівництво з експлуатації на штанги електроізаляційні, 
виміри і прилади.

експлуатаційої документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, 
згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, 
вимірювальні прилади, діелектричні рукавиці, боти, та інше), у відповідності до чинних 
нормативних актів.. На кожного працівника заведенна особиста картка видачи 313. Ведеться журнал 
видачи і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Укладений 
договір з «БАСК» №306 від 04.06.2015р. «На випробування 313 »________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорони 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 0.00-1.07-94. «Правила 
будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік 
робіт з підвищенною небезпекою»НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 
НПАОП 0.00-1.76-15 «НПАОП 40.1-1.21-98. Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживочів» , НПАОПО.ОО-4.15-98 «Положення про зозробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 
праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забеспечення 
роработодавцями охорони праці працівників» «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживочів». «Правила улаштування електроустановок». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботам з інструментам та пристроями інструкції з охорони праці та інші. Нормативно- 
правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінетіохорони праці 
Інформація стосовно охорони праці постійно оновлюється за допомогою інтернета. На підприємстві 
є затвердженні програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені 
тестові білети по професіям з перевірки знань охорони праці, підприємство забезпеченно 
нормативно- правовими актами з питань охорони праці у наявності вся нормативно -  правова база 
Закони України та
НПАОП_____________________ ___________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Ерверді Емре Хаді______
(ініціали та прізвище)

« з і»  01 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ 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 підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машир^механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки. /  у/?

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. макЙ».ві4^іт%/ 
паспорті.

1 9 ЛЮТ ?г?о


