
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський електро
механічний завод»_________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49064, м.Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, буд. 62, офіс 416______ 38599254
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Музикін Євген Сергійович, (056) 375-78-39, e-mail: sales1@demz.dD.ua
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я по батькові, серія номер і паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки

податків, платника номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м.Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, буд. 62
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,

Згідно додатку 1 до порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності 
суб’єктів господарювання перед третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 
1788 страхування не проводиться так, як товариство не є об’єктом підвищеної 
небезпеки.
(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ 22.04.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я,_ Музикін Євген Сергійович _______________________________________________________________
(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 та/або
технологічні транспортні засоби:____________________________________________________________

машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки, 
автонавантажувач дизельний марки ДВ 1792.33, рік випуску -  не встановлено, країна виробник -  

Болгарія, ідентифікаційний номер (заводський, шасі № 387101015597, номер двигуна № 
846977555, державний номерний знак Т09809АЕ серія і номер свідоцтва АЕ007868, видано
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області 26.05.2020 року_____________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

mailto:sales1@demz.dD.ua


Кількість робочих місць 4, в тому числі 1, на яких існує ризик винекнення травм.
Одна адміністративна будівля, виробниче приміщення, побутові приміщення договір аренди 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд
№1/04/2016 від 01.12.2017 року.За додатком №1 до догов. «Конкретні умови договору оренди»

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

Інші відомості:

Директор Музикін Євген Сергійович, начальник цеха Говоруха Станіслав Михайлович, інженер з 
охорони праці Крохман Ірина Юріївна.

Директор Музикін Євген Сергійович, начальник цеха Говоруха Станіслав Михайлович, інженер з 
охорони праці Крохман Ірина Юріївна - пройшли навчання загального курсу «Охорона праці», 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристоями» НПАОП 0.00-1.71-13, 
«ПБЕЕС» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 
40.1-1.01-97»; «Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила 
технічної експлуатації електроустанвок споживачів»; «Законодавства про охорону праці», 
«Правила пожежної безпеки», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» 
НПАОП 0.00-1.83-18, «Правил охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт» 
НПАОП 0.00-1.75-15, «Правила охорони праці у металургійній промисловості» в ТОВ «Учбово -  
курсовий комбінат Профі Лайн», а перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області. Інженер з охорони праці Крохман Ірина Юріївна - пройшла навчання загального курсу 
«Охорона праці» у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В., а перевірку знань 
комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області.

Директор Музикін Євген Сергійович - протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 23.12.2019 року № 480, від 03.08.2018 № 201, від 14.12.2017 № 459, від
06.02.2020 № 25, від 07.09.2018, № 246, від 18.09.2018 № 263.
Начальник цеха Г оворуха Станіслав Михайлович - протоколи засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 02.04.2019 року № 111, від 29.03.2019 № 107, від 28.03.2019 № 105, від
06.02.2020 № 25,від 03.04.2019 № 113, від 24.04.2019№ 148.
Інженер з охорони праці Крохман Ірина Юріївна - протоколи засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 24.05.2019 року № 3.05-19 ОП, від 03.08.2018 № 201, від 24.09.2019 №
361, від 06.02.2020 № 25, від 07.09.2018 № 246, від 18.09.2018 № 263._______________________
Наказом від 13.01.2020 року № 14-ОП призначений начальник цеха Говоруха Станіслав 
Михайлович відповідальним за безпечну експлуатацію та технічний стан ТТЗ на підприємстві. 

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

Наказом від 13.01.2020 року № 16-ОП затверджена служба охорони праці. Функції служби 
охорони праці на. підприємстві покладаються на інженера з охорони праці -  Крохман Ірину 
Юріївну.
Наказом від 03.06.2019 року № 52-ОП здійснено періодичний перегляд та внесення змін і 
доповнень до інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, відповідно Переліку 
необхідних інструкцій з охорони праці на підприємстві, по видам робіт та професіям та введенні в 
дію, затвердженого Наказом від 03.06.2019 року № 51-ОП.
Наказом від 08.01.2020 року № 07- ОП призначені відповідальні особи за організацію 
інструктажів на робочому місці з питань охорони праці на підприємстві -  інженер з охорони праці 
Крохман Ірина Юріївна, начальник цеха Говоруха Станіслав Михайлович.
Водій навантажувача: Римарчук Денис Дмитрович пройшов навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн» та перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області: 
загального курсу «Охорона праці», «ПБЕЕС» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97»; «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації електроустанвок споживачів»; 
«Законодавства про охорону праці», «Правила пожежної безпеки», «Правил охорони праці під час



експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18, «Правил охорони праці під час вантажно -  
розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 та за профессією водій навантажувача 4 розряду.

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.05.2019 № 158, від
22.01.2019 № 14, від 19.09.2019 № 354, від 16.05.2019 № 243-П від 30.10.2019 № 421, від
16.05.2019 № 243-П.

Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і робітників відповідає заявленому виду 
діяльності.

Наказом від 08.01.2020 роу № 01 - ОП призначені посадови особи відповідальні за організацію 
роботи з охорони праці та за забезпечення функціонування системи управління охороною праці на 
підприємстві.

На підприємстві ТОВ « Дніпровський електро-механічний завод» , відповідно до вимог діючого 
законодавства України про охорону праці, затверджені та діють:

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, (наказ від
23.03.2020 року № 22-ОП);
Положення про службу охорони праці (наказ від 23.04.2018 року № 17-ОП);
Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, 
затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу від «10» травня 2018р. №1; 
Положення про СУОП (наказ від 19.03.2020 року № 20- ОП )

Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі Інструкція з 
охорони праці № 23 для водія автонавантажувача; Інструкція з охорони праці № 24 з експлуатації 
та обслуговуванню автонавантажувача REKORD - 2. Робітники підприємства проходять своєчасно 
відповідні інструтажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в відповідних журналах., а 
також проходять медичний огляд при прийомі на роботі та переодічний огляд, згідно з «Порядком 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженним наказом МОЗ 
України від 21.05.2007 № 246 (заключний Акт ПрАТ «Дніпропетровський агррегатний завод» 
Медико-санітарна частина від 12.08.2019 року). На підприємстві розроблені та впровадживаються 
«Комплексні заходи щодо досягнення встановленних норм безпеки та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобіганням випадкам виробничого травматизму, 
професійних захворювань і аварій на 2020 рік».
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На. підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки та охорони 
праці, а саме:
-  Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони.
-  Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
-  Журнал реєстрації осіб, які постраждали від нещасних випадків.
-  Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
-  Журнал реєстрації наказів з охорони праці.
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Працівники ТОВ «ДЕМЗ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту у 
повному обсязі. Технологічний транспортний засіб використовується за призначенням та у 
справному стані. Своєчасно проводиться технічне обслуговування та ремонт власними силами



підприємства. Автонавантажувач ДВ 1792.33 ід.№ 387101015597 укомплектовано вогнегасником,
знаком аварійної зупинки, медичною аптечкою. Державний технічний огляд технологічного 
транспортного засобу автонавантажувача марки ДВ 1792.33 було проведено 10.03.2020 року ДП 
«Придніпровський ЕТЦ Держпраці», що підтверджено відповідним актом, яким було встановлено
його відповідність технічним вимогам._______________________________________________________
Позитивний висновок експертизи щодо відповідності технологічних транспортних засобів 
нормативно-правовим актам з охорони праці України № 12.1-09-ТВ-0048.20 розроблений ДП
«Придніпровський ЕТЦ Держпраці».________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство має огороджувальне оснащення, таблиці, переносні знаки -  вказівники. В 
наявності є плакати з охорони праці. Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з 
питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в декларації робіт.

ЦС:
1. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ
2. Постанова від 26 жовтня 2011 р. N 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки ».
3. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005року № 15 
«Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»
4. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 «Про 
затвердження Типового положення про службу охорони праці».
5. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 «Про 
Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють 
на підприємстві».
6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України комітет по нагляду за охороною праці 
від 29.01.1998 року № 9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці».
7. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 «Про 
затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
8. «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
9. «Правила охорони праці у металургійній промисловості»,
10. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України комітет по нагляду за охороною 
праці від 09.01.98 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів».
11. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 «Правила 
пожежної безпеки в Україні»

Нормативно - правові акти з охорони праці, що діють у межах підприємства згідно наказів, а саме: 
«Положення про систему управління охороною праці»;
«Положення про службу охорони праці»;
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
«Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб»;

«Програма проведення вступного, первинного (повторного) інструктажів»;
«Перелік інструкцій з безпечного ведення робіт»;



Матеріальна —  технічна база дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються. Підприємство має навчально- 
методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони 
праці.__________________

норматі матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

______ Є.С. Музикін

§1 . 17 шз
І-К.3859Я?д^ З і ?

і£_ 20^р:

(ініціали та прізвище)

V /;

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці /й / 2 0 ^ ф . № /Л ________ .

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.".
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