ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКОНОМПРОДУКТ»_______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

____ 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мохова, буд. 134
місцезнаходження,

______________________________ код ЄДРПОУ 36365728_______________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________ директор Бєдін Валерій Іванович___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника^

_________________(067) 560-65-45, 36365728@ukr.net______________
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
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації

(застосування)

_____ 49094, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги
буд. 4 6_________________________________________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

»

Інформація
про
наявність
договору
страхування
цивільної
відповідальності
перед
третіми
особами
стосовно
відшкодування
наслідків можливої шкоди _______ ПрАТ СК «Граве Україна», 1 рік,
№ 145246890 від 26.06.2019 року_______________________________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______
Добровільний аудит з охорони праці проводився 09.03.2020 р. ТОВ СП
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС»)
(дата проведення аудиту)

Я, Вєдін Валерій Іванович_____________________________________________
(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

Обладнання
та
захисні
системи,
призначені
для
експлуатації
(застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі:
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

машина месильної марки М2М-150, інв. №№ 00038,
00054, 00055 , 1992 р.
№
987,
виготовлення
(Україна);
котел
варочний
КВЕ-240,
зав.
інв.№00058, 1984 р. виготовлення (СРСР); котел варочний КВП 150, інв.
№ 00020, 2019 р. виготовлення (Україна) ; взбивальна машина RECO В60,
інв. № 00018, 2006 р. виготовлення (Польща); взбивальна машина RECO
RU60, інв. № 00034, 2008 р. виготовлення (Польща); взбивальна машина
STAR mix PL60 T3V, інв. № 00011, 2006 р. виготовлення (Італія);

взбивальна машина БОНИСТ типу С6 102, інв. №№ 00048, 00050, 1990 р.
виготовлення (Угорщина); взбивальна машина БРАИ 60Ь-Е, інв. № 00008,
2002 р. виготовлення (Італія); взбивальна машина БРАИ. 60Ь-Е, інв. №
00036, 2003 р. виготовлення (Італія); взбивальна машина МВ-35УМ, інв.
№ 00047,
1991 р. виготовлення (Україна); піч ротаційна ИЬ/ЕО 60/80,
інв. № 00010, 1999 р. виготовлення (Німеччина); піч ротаційна ИІ/БО
60/80, інв. № 00019, 2000 р. виготовлення (Німеччина); піч ротаційна
ИІ/ЕО
60/80,
інв.
№ 00035,
1997
р.
виготовлення
(Німеччина);
тісторозкоточна машина Мр БН 614, інв. № 00024,
2007 р. виготовлення
(Італія); отсадочна машина МиІ1:іРгор 600, інв. № 00012, 2007 р.
виготовлення (Україна) ._____________________________________
небезпеки, тип або марка (за наявності),номер партії,
дата виготовлення, країна походження, які виконуються, та/або
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 14, в тому числі тих, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм: 10_________________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

________________ кількість будівель І споруд (приміщень),_____________
будівель і споруд (приміщень),

'

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1
(офіс та виробнича база за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., м.
Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 46._______________________________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
^

«*

Інші відомості Директор ПП «ЕКОНОМПРОДУКТ» Бєдін В.І., як керівник
підприємства та голова комісії з перевірки знань з питань охорони
праці на підприємстві пройшов перевірку знань вимог Законодавства
України про охорону праці,
організації роботи з охорони праці,
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежонебезпеки, гігієни
праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з
профілактики та ліквідації наслідків аварій комісією, створеною на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області
від
06.09.2019 р.
за
№ 186 р. (витяг з протоколу № 1478
від
05.12.2019
р.)
після
навчання
у
ТОВ
«Учбовий
комбінат
«ДНІПРОБУД».____________________________________________________________
Наказом № 2-1/ОП від 03.01.2019 р.
створено комісію з перевірки
знань з питань охорони праці у працівників підприємства._____________
____Голова комісії - директор ПП «ЕКОНОМПРОДУКТ» Бєдін В.І. та члени
комісії: інженер з охорони праці Літінська Г.С., головний технік
технолог
з виробництва
кондитерських
виробів
Саулова
Т.П.
які
пройшли перевірку знань вимог Законодавства України про охорону
праці,
організації
роботи
з
охорони
праці,
вибухонебезпеки
виробництва
і
вибухозахисту,
пожежонебезпеки,
гігієни
праці,
профілактики
професійних
отруєнь
і захворювань,
надання
першої
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з
профілактики та ліквідації наслідків аварій комісією, створеною на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області
від
06.09.2019 р.
за
№ 186 р. (витяг з протоколу № 1478
від
05.12.2019
р.)
після
навчання
у
ТОВ
«Учбовий
комбінат
«ДНІПРОБУД».
_____ Голова комісії - директор ПП «ЕКОНОМПРОДУКТ» Бєдін В.І. (IV група
з електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: інженер з охорони
праці Літінська Г.С (IV група з електробезпеки, до 1000 В)., головний
технік технолог з виробництва кондитерських виробів Саулова Т.П. (IV
група з електробезпеки, до 1000 В) , які пройшли перевірку знань НПАОП
40.1-1.21-98
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок

у

споживачів», НПАОП 4 0.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів» комісією Головного управління Держпраці у Київській області
(витяг з протоколів № 81-0092EJI-2020 від 12.03.2020____р .) після
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»;
______ Голова комісії - директор ПП «ЕКОНОМПРОДУКТ» Бєдін В.І. та члени
комісії: інженер з охорони праці Літінська Г.С., головний технік
технолог з виробництва кондитерських виробів Саулова Т.П.,
які
пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту
здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками»,
НПАОП 0.00-7.12-13.
Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення
безпечного
виконання
робіт
у
потенційно
вибухонебезпечних
середовищах»____ комісією____ Головного____ управління____ Держпраці____ у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1478 від 05.12.2019
р.) після проходження навчання у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД».
____Наказом № 31-2/ОП від 02.11.2018 р.
призначено відповідальними
за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства та
пожежну безпеку,
за збереження та справність
електроінструменту
головного техніка
технолога з виробництва кондитерських виробів
Саулова Т.П. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов
навчання
з
НПАОП
40.1-1.21-98
«Правила
безпечної
експлуатації
технічної
експлуатації
електроустановок
споживачів»,___ «Правила
електроустановок споживачів»,
НПАОП
40.1-1.32-01
«Правила будови
електроустановок.
Електрообладнання
спеціальних установок»,
НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» комісією
Головного
управління
Держпраці
у
Київській
області
(витяг
з
протоколів № 81-0092ЕЛ-2020 від 12.03.2020 р.) після проходження
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»; пройшов перевірку знань з
питань
пожежної
безпеки
(пожежно-технічний
мінімум)»
комісією
Головного
управління
Держпраці
у
Київській
області
(витяг
з
протоколів № 42-П від 13.03.2020
р.) після проходження навчання у
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека», у разі його відсутності - інженера з
організації
експлуатації
та ремонту Макєєва М.В.
(IV група
з
електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.2198 «Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів»,
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП
40.1-1.32-01
«Правила
будови
електроустановок.
Електрообладнання
спеціальних установок»,
НПАОП
40.1-1.07-01
«Правила експлуатації
електрозахисних засобів» комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколів № 1535 від 20.12.2019
р.) після проходження навчання у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД»;
пройшов перевірку знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний
мінімум) комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області
(витяг з протоколів № 1530 від 19.12.2019____ р .) після
проходження навчання у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД».
_____ Наказом № 31-3/ОП від 05.11.2018 р. призначено відповідальним за
обладнання
та
захисні
системи,
призначені
для
експлуатації
(застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі головного
техніка технолога з виробництва кондитерських виробів Саулова Т.П.,
який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та
захисту
здоров'я
під
час
використання
виробничого
обладнання
працівниками»____ комісією____ Головного____ управління____ Держпраці____ у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1478 від 05.12.2019
р.) після проходження навчання у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД».
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 3/ОП від 03.02.2019 р.____реорганізовано
службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на
інженера з охорони Літінської Г.С.
наявністю служби охорони праці,

На
підприємстві
розроблені,
затверджені
та
введені
в
дію
інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на
професії. Наказом № 20/РП від 21.01.2020 р затверджений перелік
інструкцій з охорони праці,
що діють на підприємстві,
в т.ч.
затверджені інструкції з охорони праці: № 1 вступного інструктажу; №
2 про заходи пожежної безпеки; № 3 по наданню першої медичної
допомоги при нещасних випадках або захворюваннях; № 4 для оператора
лінії у виробництві харчової продукції; № 5 під час експлуатації
обладнання харчової промисловості в ПП «ЕКОНОМПРОДУКТ»._____________
____ Робітники
підприємства,
що
експлуатують
заявлене
обладнання
пройшли перевірку знань, умінь і навичок з професій «оператор лінії у
виробництві харчової продукції» та встановлено кваліфікацію 3-го
розряду_____ Бондаренко
М.В.,
Винокурова
О.Г.,
Удовіченко
О.П.,
Каплуновська О.П.
(витяг з протоколу № 109 від 13.09.2018 р.,
посвідчення №
109-1-2018, №
109-2-2018, №
109-3-2018, №
109-42018) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»’.
Щороку
проходять
навчання,
перевірку
знань
протокол
№
5 від
24.12.2019 р. та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно
3 НПАОП
0.00-4.12-05
«Типове
положення
про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві
ведуться журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного інструктажу з
питань охорони праці;
журнали реєстрації
інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного,
повторного,___________________ позапланового,___________________ цільового
інструктажів._______________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На устатковання, що декларується на Товаристві в наявності
паспорти, керівництва з експлуатації заводів виробників.
Для
ПП
«ЕКОНОМПРОДУКТ»
11.12.2019
випробування
лабораторією
ТОВ
«СЕРВІС-ЕЛЕКТРО»
проведено
електрообладнання розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги буд. 46. (свідоцтво про атестацію № ПЧ 06-•2/290-2018 від
14.12.2018 р. на проведення вимірювань показників об'єктів, згідно із
галуззю, що наведена в додатку до свідоцтва про атестацію і є
видане
невід'ємною
його
складовою
частиною,
ДП
«Дніпростандартметрологія»; термін дії до 14.12.2021 р .)
експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
в
захисту,
взуттям
та
іншими
засобами
індивідуального
т. ч.

плакати та знаки з електробезпеки;
огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм);
аптечки індивідуальні;
жилети сигнальні;
захисні каски інв. №№ 11-19, 2019 р. виготовлення (Україна);
стропи інвентарні, червня 2019 р.в. (Україна) - 2 од.;
драбина приставна, інв. № 000104, січня 2020 р. виготовлення
(Україна);
набір монтажних інструментів, інв. № 25, 2020 р. виготовлення
(Україна);

набір слюсарних
(Україна);

інструментів,

інв.

№

26,

2020

р.

виготовлення

____ Наказом № 20/ОП від 21.01.2020 р. ■ створено комісію з перевірки,
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативнотехнічної документації.
У ПП «ЕКОНОМПРОДУКТ» ведеться Журнал обліку та зберігання засобів
захисту.___________
ПП «ЕКОНОМПРОДУКТ»
забезпечено нормативно-правовою документацію,
що розповсюджується на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки,
які декларуються, в т.ч.:_____________________________________________
Закон України «Про охорону праці».
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та
на
експлуатацію
(застосування)
машин,
механізмів,
устатковання
підвищеної небезпеки, затверджений
Постановою КМУ від 26.10.2011 р.
№ 1107.
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження
(технічного____діагностування)____ машин,____ механізмів,____ устатковання
підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.05.2004 р. №
687 .
Технічний регламент безпеки машин, затверджений Постановою КМУ від
30.01.2013 р. № 62.
Технічний
регламент
низьковольтного
електричного
обладнання,
затверджений Постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067.
Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений
Постановою КМУ від 27.08.2008 № 7 61.
Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників,
затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262.
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
0.00-7.11-12
«Загальні
вимоги
стосовно
забезпечення
роботодавцями охорони праці працівників».
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на
робочому місці».
НПАОП
0.00-6.03-93
«Порядок
опрацювання
та
затвердження
роботодавцем
нормативних
актів
з охорони
праці,
що
діють
на
підприємстві».
НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час
використання виробничого обладнання працівниками».
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом__________________________________________________________ та
пристроями».___________________________________________________________
НПАОП_____ 40 .1-1.21-98_____ «Правила_____ безпечної_____ експлуатації
електроустановок споживачів».
ПУЕ «Правила улаштування електроустановок».
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
Матеріально-технічна база ПП «ЕКОНОМПРОДУКТ» відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт,
які декларуються.

У
ПП
«ЕКОНОМПРОДУКТ»
є
кабінет
охорони
праці
оснащений:
програмним
забезпеченням
для
персональних
комп'ютерів,
комп1ютерами,
охорони
праці,
актами
та
наочними
посібниками
з
навчальними
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними
методичною і довідковою літературою,
актами про охорону праці,
проведення
навчання,
програмами,
необхідними
для
навчальними
з
питань
трудового
та
консультацій
працівників
інструктажу
законодавства , охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного
забезпечення)

у
^

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання
територіальному органі Держпраці
____________________________ .
20Л£р. N

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.

