
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ х
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство зобмеженою відповідальністю «КПД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Дніпропетровська обл„ с.м.т. Слобожанське, вул. Теплична, б. 27. Виконавчий 
комітет Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 31911363, Григорян Любов 
Олексіївна, тел/ф 377-95-40_____________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

__________________________ E-mail: d.fedorenko@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;

__________________________ м. Дніпро, вул, Автопаркова, буд. 1___________________
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 Договору 
в наявності немає_____________________________________________________________

(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:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_____________________________
- зварювальні роботи;_______________________________________________________
- технологічні транспортні засоби: навантажувач вилковий моделі FD25T-16
«KOMATSU», 2007 р.в., заводський номер 723048, державний номер Т00367АЕ, 
Японія, попередній ТО листопад 2017, наступний ТО листопад 2018, зареєстрований 
27.09.2010 територіальним управліням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській 
області; навантажувач електричний моделі FBI 8-12 «KOMATSU», 2008 р.в., 
заводський номер 834685, державний номер Т00368АЕ, Японія, попередній ТО 
листопад 2017, наступний ТО листопад 2018, зареєстрований 27.09.201 Оериторіальним 
управліням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області; навантажувач 
електричний моделі FB18EX-11 «KOMATSU», 2005 р.в., заводський номер 810588, 
державний номер Т04482АЕ, Японія, попередній ТО листопад 2017, наступний ТО 
листопад 2018, зареєстрований 22.06.2012 територіальним управліням

mailto:d.fedorenko@biosphere-corp.com


Наявність служби охорони праці:
На підприємстві наказом № 12\02 від 14.02.2018 року створена служба охорони 

праці (начальник відділу охорони праці і інженер з охорони праці) і затверджено 
положення про службу охорони праці, та наказом № 56\05 від 05.05.2015 року 
затверджено положення про систему управління охороною праці на підприємстві:

Інформація про інструкції з ОП:
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці: № ОТ/79- 

15 під час виконання робіт на висоті - наказ № 129М0 від 06 жовтня 2015 року, 
інструкціяз охорони праці № ОП/74-18 при виконанні електрозварювальних робіт 
наказ № 07\01 від 26.01.2018 та інструкція з охорони праці № ОТ/16-16 для водія 
навантажувача - наказ № 79\08 від 12.08.2016;

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони 
праці:

На підприємстві наказом № 03\01 від 10.01.2018 року створено постійно діючу 
комісію з перевірки знань, з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання 
та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці та мають
посвідчення про перевірку знань;
№

з\
п
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протоколу,

дата
навчання

(електробез
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1 Г ригорян
Лю бов
О лексіївна

Д иректор №  155 
Від
21.04.2016

№ 0 1 3
Від
01.02.2016

ТОВ
«УК
СПЕКТР»

2 Бережненко
Валентин
М иколайович

Д иректор 3
технічних
питань

№  155 
Від
21.04.2016

ТОВ
«УК
СПЕКТР»

3 Ф едоренко
Денис
О лексійович

Н ачальник
відділу
охорони праці

№ 2 8
Від
23.02.2017

-

№ 0 3 9
Від
07.03.2017

ТОВ
«УК
СПЕКТР»

4 Сорока
А льона
Сергіївна

ю рисконсульт № 2 0 8
Від
17.10.2017

ТОВ
«УК
СПЕКТР»

5 Єрін Артем 
Г еннадійович

Н ачальник 
енергом еханіч 
ного відділу

№ 2 0 7
Від
17.10.2017

№  180 
Від
14.09.2017

№  203 Від 
12.10.2017

ТОВ
«УК
СПЕКТР»

6 Г риценко
Олександр
А натолійович

Г оловний 
механік

№  163 
Від
28.07.2015

№  124 
Від
03.06.2015

№  134 
Від
16.06.2015

№ 0 8 5
Від
11.05.2017

ТОВ
«УК
СП ЕКТР»

7 Кінаш Лариса 
Григорівна

Н ачальник
складського
господарства

№ 2 3 9
Від
22.12.2016

ТОВ
«УК
СПЕКТР»

8 Л есик Тетяна 
Василівна

Заступник
начальника
складського
господарства

№ 3 8
Від
01.03.2018

ТОВ
«УК
СПЕКТР»



На підприємстві наказом № 02\01 від 06.01.2017 року затверджено та введено у 
дію положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, від 29.12.2017 року, затверджено план - графік, згідно якого
проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці, 
проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до

З працівниками 
вимог чинного

законодавства;
Машиністи екструдера Старостін Олексій Ігоревич; Ковалик Олександр 

Ярославович, Брікс Геннадій Іванович, Подлинєв Павло Павлович, Якимов Олександр 
Олександрович, Гуляєв Дмитро Анатолійович (протокол № 287 від 31.10.2017 ТОВ 
«КПД») і слюсарі-ремонтники Верещагін Олег Миколайович, Журавель Сергій 
Володимирович, Канзюба Григорій Степанович, Барабан Віктор Олександрович, 
Кудряшов Кирило Геннадійович, Карнаух Сергій Олександрович (протокол № 160 від 
02.06.2017 ТОВ «КПД») пройшли навчання і перевірку знань з Правил охорони праці 
при виконанні робіт на висоті (ЕПТАОП 0.00-1.15-07).

Електрозварник Кікот Микола Анатолійович пройшов навчання і перевірку 
знань з професії електрозварник -  посвідчення № 024-1, від 12.02.2018, видане ТОВ 
«УК СПЕКТР» (НПАОП 0.00-1.50-96).

Водії навантажувачів пройшли навчання і перевірку знань з Правил будови і 
безпечної експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08) в ТОВ «УК СПЕКТР»: 
Борисов Микола Петрович (посвідч, водія навантажувача № 03417); Кістрін В’ячеслав 
Володимирович (посвідч, водія навантажувача № 07263); Копил Олег Леонідович 
(посвідч, водія навантажувача № 2341); Санжара Кирило Валерійович (посвідч, водія 
навантажувача № 03463); Зайченко Роман Олександрович (посвідч, водія
навантажувача № 01296); Коломоєпь Олександр Ігоревич (посвідч, водія
навантажувача № 02005) - протокол № 158, від 31.05.2017 ТОВ «КПД».

Експлуатаційна документація:
На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, 

обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничим 
дільницям;

Зварювальні роботи виконуються за допомогою:
- Трансформатор зварювальний ВД-401УЗ;
- Зварювальний напівавтомат ПДГ-315 «Буран»;
- для зварювальних робіт на виробництві використовуються зварювальний 

інвентор Патон ВДИ-1603 БС ТЮ.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 

індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту, 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.



Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області; навантажувач електричний моделі 
FB15M-12 «KOMATSU», 2010 р.в., заводський номер 827188, державний номер 
Т04484АЕ Японія, попередній ТО листопад 2017, наступний ТО листопад 2018, 
зареєстрований 22.06.2012 територіальним управліням Держгірпромнагляду у
Дніпропетровській області; візок електричний моделі PLP/200 «ATLET», 2006 р.в., 
заводський номер РЕР43644\02, державний номер Т04479АЕ, Швеція, попередній ТО
листопад 2017, наступний ТО листопад 2018, зареєстрований 22.06.2012
територіальним управліням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області; візок 
електричний моделі PLP/200 «ATLET», 2010 р.в., заводський номер PLP70637\05, 
державний номер Т04479АЕ, Швеція, попередній ТО листопад 2017, наступний ТО 
листопад 2018, зареєстрований 22.06.2012 територіальним управліням 
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області; навантажувач електричний E10N 
«ОМ PIMESPO», 2006 р.в., заводський номер F 14001 TOO 142, державний номер 
Т05050АЕ, Італія, попередній ТО листопад 2017, наступний ТО листопад 2018 
зареєстрований 07.02.2013 територіальним управліням Держгірпромнагляду у
Дніпропетровській області; візок електричний NSP12N «CATERPILLAR», 2005 р.в., 
заводський номер 8HN00140, Державний номер Т05049АЕ, Франція, попередній ТО
листопад 2017, наступний ТО листопад 2018, зареєстрований 07.02.2013
територіальним управліням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області.

(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 відповідного дозволу,

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм:
25 робочих місць, з них на 15 існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 
споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 
адміністративно - технічний корпус, приміщення цеху з виробництва пакетів для 
сміття, приміщення цеху губок, мочалок, серветок, приміщення цеху з виробництва 
вологих серветок, складські приміщення______________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Fla TOB « КЕШ» наказом по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор 

підприємства Григорян Л.О.
за безпечне виконання робіт, а саме:

_____ відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті Єрін А.Г. - наказ № 22\02
від 14.02 2018:
відповідальний за безпечне виконання зварювальних робіт Гриценко О.А. -  

наказ № 19\02 від 14.02.2018;
відповідальний за безпечну експлуатацію навантажувачів Кінаш Л.Г. - наказ 
23\02 від 14.02.2018;_____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з 

питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне 
забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база 
та навчально-методичне забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства (Закон 
України про охорону праці, НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, 
ПРАВИЛА охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами, 
НПАОП 00.0- 1Л 5-07 Правила охорони праці під час використання робіт на висоті, 
НПАОП 0.00-1.50-96 Правила атестації зварників), також забезпечено доступ 
працівників до нормативно-правової бази з охорони праці через мережу інтернет.

Розроблені тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за
посадами та просЬесїями.
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Л.О. Григорян
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному 
органі Д ерж праці _______

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.


