
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

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

49125. м.Дніпро, вул. Мольєра , буд. 44. кв.7. код згідно з ЄДРПОУ 38983027 ________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Смірнов Віталій Олександрович, тел/факс (096) 504-33-63. e-mail: okean.dp.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, вул. Берегова, буд. 164а______________________________________________
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, ______________________________________

(найменування страхової компанії

Згідно додатку 1 до поряяку 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._____________________________________________________________________________ _ _
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ 21.05.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я,______ Смірнов Віталій Олександрович______
(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
Посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива, а саме:

та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки, 
установка компресорна «Лидер» модель ВКП LB 750-10-270. дата виготовлення 2014. країна 
виробник -  Україна, ресивер (повітронакопичувач) для компресорних установок Тип РГ270.500.01 
ТУУ 28.22730600053-001:2008. заводський номер 376. реєстраційний № 040/14. дата виготовлення 
2014 року, країна виробник -  Україна. Установка компресорна «Лидер» модель ВКП R750-10-270, 
дата виготовлення 2015, країна виробник -  Україна, ресивер (повітронакопичувач) для 
компресорних установок Тип РГ270.500.01 ТУУ 28.22730600053-001:2008. заводський номер 
1157. реєстраційний № 352115. дата виготовлення 2015_______________________________________



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

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

Кількість робочих місць 4, в тому числі 1, на яких існує ризик винекнення травм.________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Одне виробниче примітттення призначене для використання в якості виробничого цеха, побутові
приміщення. Договір аренди нежитлового приміщення № 01/07-17 від 01.07.2017 року.________

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

Інші відомості:

Генеральний директор Смірнов Віталій Олександрович, начальник виробництва -  Яременко Ірина 
Миколаївна, майстер зміни -  Іваниця Оксана Валентинівна - пройшли навчання «Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. 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» в ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн». а перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.

Генеральний директор - Смірнов Віталій Олександрович - протоколи засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 25.06.2018 року № 138/4.5/2018. від 25.05.2018 № 131.
Начальник виробництва - Яременко Ірина Миколаївна - протоколи засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 20.11.2019 року № 442. від 17.12.2019 року № 469. від 11.12.2019 
№ 464/1.
Майстер зміни -  Іваниця Оксана Валентинівна - протоколи засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 17.12.2019 року № 469 , від 11.12.2019 № 464/1. від 28.11.2019 № 451. 

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

Наказом від 02.01.2020 року № 7 затверджена служба охорони праці. Функції служби охорони 
праці на підприємстві виконуються в особі начальника виробництва -  Яременко Ірини 
Миколаївни, за сумісництвом.
Наказом від 02.01.2020 роу № 13 призначена посадова особа відповідальна за організацію роботи з 
охорони праці та за забезпечення функціонування системи управління охороною праці на 
підприємстві: начальник виробництва -  Яременко Ірина Миколаївна.
Наказом від 02.01.2020 року № 15 призначений відповідальним за справний стан і безпечну дію 
п о с у л и н . за технічний стан і експлуатацію посудин, що працюють під тиском налагоджувальник 
автоматів та напівавтоматів -  Красільніков Свгеній Дмитрович.
Наказом від 21.02.2020 року № 27 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 17.05.2018 року № 20.___________________________________________
Наказом від 02.01.2020 року № 16 призначені відповідальні особи за організацію інструктажів на 
робочому місці з питань охорони праці на підприємстві -  начальник виробництва -  Яременко 
Ірина Миколаївна, майстер зміни -  Іваниця Оксана Валентинівна._____________________________

На підприємстві ТОВ « Океан Смаку» . 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
17.05.2018 року № 17);



Положення про службу охорони праці (наказ від 17.05.2018 року № 16);
Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, 
затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу від «28» травня 2018р. №5; 
Положення про СУОП (наказ від 17.04.2018 року № 19 )

наявністю служби 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.
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»;

Налагоджувальник автоматів та напівавтоматів -  Красільніков Євгеній Дмитрович пройшов 
навчання в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку занань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області: «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, «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».

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.12.2019 № 474/1, від
11.12.2019 № 464/2. Красільніков Євгеній Дмитрович за спеціальністю налагоджувальник 
автоматів та напівавтоматів працює з 2012 року по теперішній час.

Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і робітників відповідає заявленому виду 
діяльності. Для забезпечення безпечної експлуатації устаткування призначено необхідну кількість 
оперативних, виробничих, електротехнічних працівників.

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 № 17 Під час експлуатації компресора.Працівники 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 та «Правила проведення обов'язкових профілактичних 
медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких 
пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» 
затвердженних наказом МОЗ України від 23 липня 2002 р. № 280. (Договор від 20.01.2020 № 124 з 
Державною установою "Дніпропетровський обласний лабораторний центр міністерства охорони 
здоров’я України"). 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»._________________________________________________________________ _______

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На основі нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій заводів виготовлювачів, 
технологічної документації розроблені та затверджені інструкції з експлуатації устаткування.У 
відповідності до номативно-правових актів устакуванню проводять періодичні огляди, 
обстеження, поточні ремонти силами кваліфікованних працівників підприємства. З питань 
гарантийного обслуговування, придбання змінних і запасних частин звертаємося до підприємства 
-виробника. Установка компресорна «Лидер»: робоча напруга 380 В, робочий тиск 1,0 МПа. 
частота 50 Гц. продуктивність 880л/хв.. потужність двигуна 5,5кВт. заводський номер 
2576. Сертифікат відповідності № иа.007.0174231-06. Ресивер (повітронакопичувач) для 
компресорних установок робочий тиск І.ОМПа. Ємкість 0,27 м.куб.. виготовлювач 
ПП«Інжинірингова компанія «Лідер» дозвіл на виготовлення № 224.13.63-46.90 від 05 квітня 2013 
року видано Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової 
безпеки України в Харківский області. Установка компресорна «Лидер»: робоча напруга 380 В, 
робочий тиск 1,0 МПа, частота 50 Гц, продуктивність 880л/хв., потужність двигуна 5.5кВт, 
заводський номер 32811 Сертифікат відповідності № иа.007.0174231-06. Ресивер 
(повітронакопичувач) для компресорних установок робочий тиск І.ОМПа. Ємкість 0,27 м.куб.. 
виготовлювач ПП«Інжинірингова компанія «Лідер» дозвіл на виготовлення № 224.13.63-46.90 від 
05 квітня 2013 року видано Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та 
промислової безпеки України в Харківский області. Працівники ТОВ «Океан Смаку» забезпечені 
спецодягом та засобами індивідуального та колективного захисту у повному обсязі відповідно 
Наказу Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804 «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на
робочому місці»._____________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство має огороджувальне оснащення, таблиці, переносні знаки -  вказівники. В 
наявності є плакати з охорони пралі. Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з 
питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в декларації робіт. 
Матеріальна —  технічна база дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються. Розроблені навчально-методичні плани. 
програми підготовки іспитів з питань охорони праці. Навчально-методичне забезпечення для 
організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці відповідає вимогам діючого 
закондавста України з охорони праці.

Це
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. «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00- 
1.81-18
9. Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804 «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці»;
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»

Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт._____________
На пі ітприє.мстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2(Ь&ф. № ■ З І ' ? _______ .

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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