
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство виробнича фірма «ЕМАЛЬ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Юридична адреса: 49089 м. Дніпро, вул. Енергетична, 14.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., смт. Покровське, вул. Промислова 20.

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

Код ЄДРПОУ -  30425524.
Керівник - Робак Сергій Анатолійович, тел. (067) 552-17-07.

телефаксу, адреса електронної пошти;

Адреса електронної пошти - otoleg@rolax.dp.ua
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів -
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

Дніпропетровська обл., смт. Покровське, вул. Промислова 20.
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - згідно 
додатку №1 до Постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 «Порядок і правила 
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки ... » приватне підприємство виробнича фірма «ЕМАЛЬ» не 
підлягає страхуванню, тому що 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
-  не проводився

(дата проведення аудиту)

Я. Робак Сергій Анатолійович, цією декларацією підтверджую відповідність
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи —  підприємця)

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, устаткування підвищеної 
небезпеки: експлуатація технологічних транспортних засобів, а саме:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

1. Автонавантажувачі вилкові дизельні, марки - 0300, дата виготовлення 2010 
рік, країна походження Корея -  2 одиниці.

2. Автонавантажувач вилковий дизельний, марка -  Б20О, дата виготовлення 
2012 рік, країна походження Корея.

3. Автонавантажувач дизельний, марка - СРСО ЗО \\^1 , дата виготовлення 2017 
рік, країна походження Китай.

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

mailto:otoleg@rolax.dp.ua


Кількість робочих місць -  4.
Кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  4 .

, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Кількість будівель і споруд -  8 одиниць, цехів, дільниць -  6 одиниць.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Для виконання заявлених видів робіт на підприємстві розроблена та функціонує
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

система управління охороною праці, а саме: переглянуто та введено в дію
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

«Положення про систему управління охороною праці», «Положення про службу
наявністю служби охорони праці,

охороною праці», «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з

питань охорони праці» (наказ № 44/1 від 18.08.171. Виконання функцій служби

охорони прані покладено на інженера з охорони праці Стеценко О.А. (наказ № 44/1 
від 18.08.17).
_____ Переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці, програма вступного
інструктажу з охорони праці, перелік робіт з підвищеною небезпекою, перелік 
професій, робітники які мають право на забезпечення спецодягом, перелік осіб які 
повинні проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці (наказ № 
44/1 від 18.08.17).
_____ Наказом № 51 від 18.09.17 на підприємстві створена комісія по перевірці знань
з питань охорони праці у складі:
Голова комісії -  директор з виробництва Кравченко А.В.;
Члени комісії -  технолог Савчук Р.Е.. енергетик Капуста В.Г., інженер з охорони 
праці Стеценко О.А.

Наказом № 52 від 18.09.17. директор з виробництва Кравченко А.В. 
призначений відповідальним за технічний стан, безпечну: эксплуатацию та 
проведення вантажно-розвантажувальних робіт навантажувачами, також призначені 
конкретні робітників підприємства допущені до керуванням навантажувачами.

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірку 
знань законодавства з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, 
членами комісії, відповідальними особами та працівниками підприємства, а саме: 
_____ Пройшли навчання та перевірку знань:
1. Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів:
директор Робак С.А.- навчався у ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці», перевірка 
знань в комісії Головного управління Держпраці у дніпропетровській області, 
протокол № 3-17/1 від 09.02.17.;
- директор з виробництва Кравченко А.В. - навчався у ДП «Придніпровський ЕТЦ 
Держпраці». перевірка знань в комісії Головного управління Держпраці у 
дніпропетровській області, протокол №211/48/1-17 від 07.09.17.:
- інженер з ОП Стеценко О. А. -  навчався у ТОВ « Учбово - курсовий комбінат 
ПРОФІЛАЙН», перевірка знань в комісії Головного управління Держпраці у 
дніпропетровській області, протокол № 197 від 17.08.17.;



- технолог Савчук Р.Е., енергетик Капуста В.Г. навчалися у ТОВ « Учбово - курсовий 
комбінат ПРОФІЛАЙН», перевірка знань в комісії Головного управління Держпраці у 
дніпропетровській області, протокол № 284 від 15.08.17.
2. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила будови 
електроустановок»:
- директор з виробництва Кравченко А.В.. інженер з ОП Стеценко О. А. навчалися у 
ТОВ «Учбово - курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН», перевірка знань в комісії 
Головного управління Держпраці у дніпропетровській області, протокол № 275 від
09.08.17. ;
- енергетик Капуста В.Г. .електрик Шкурат Ю.В. навчалися у ДП «Придніпровський 
ЕТЦ Держпраці», перевірка знань в комісії Головного управління Держпраці у 
дніпропетровській області, протокол № 33-17 від 21.06.17.
3. «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»:
- директор з виробництва Кравченко А.В., інженер з ОП Стеценко О. А., технолог 
Савчук Р.Е., завідуючі складом Мокіенко Ю.В., Кравченко Т.Н.. ЇПпортун Т.А. 
навчалися у ТОВ « Учбово - курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН», перевірка знань в 
комісії Головного управління Держпраці у дніпропетровській області, протокол № 
271 від 07.08.17.
4. «Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості»:
- директор Робак С.А., директор з виробництва Кравченко А.В., інженер з ОП 
Стеценко О. А., технолог Савчук Р.Е., навчалися у ТОВ « УК СПЕКТР ». перевірка 
знань в комісії Головного управління Держпраці у дніпропетровській області, 
протокол № 144 від 31.07.17.
5. «Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями»:
- директор з виробництва Кравченко А.В.. інженер з ОП Стеценко О. А. навчатися у 
ТОВ « Учбово - курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН», перевірка знань в комісії 
Головного управління Держпраці у дніпропетровській області, протокол № 233 від
06.07.17.
_____ Робітники підприємства Малинін О.В., (посвідчення № 05997 від 23.08.17.
розряд 4), Коваленко С.І., (посвідчення № 06001 від 23.08.17. розряд 4). Роздайбіда 
В.М., (посвідчення № 05998 від 23.08.17. розряд 4). Тітовец А.В., (посвідчення № 
05999 від 23.08.17. розряд 4), Шклярук В.Й., (посвідчення № 06000 від 23.08.17. 
розряд 4), Коваленко С.І. (посвідчення № 06001 від 23.08.17. розряд 4). навчалися у 
ТОВ « Учбово - курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» за професією -  водій 
навантажувача. Перевірка знань за участю заступника начальника відділу нагляду у 
агропромисловому комплексі та соціально культурній сфері Головного управління 
Держпраці у дніпропетровській області протокол № 302 від 23.08.17. Робітники 
закріплені за конкретними автонавантажувачами. Водії навантажувачів пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, та «Правил охорони праці для 
виробництв лакофарбової промисловості», протокол № 4/1 від 26.09.2017 засідання 
комісії по перевірці знань з питань охорони праці ППВФ «ЕМАЛЬ».
_____ При виконанні заявлених робіт використовуються наступні автонавантажувачі:

Е____ Автонавантажувач вилковий дизельний. марки - РЗ(Ю. дата
виготовлення 2010 рік, країна походження Корея, державний номерний знак ТО 7965 
АЕ, свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспортного засобу № АЕ 00527 Е видано Головним управлінням 
Держпраці у дніпропетровській області 11.10.17.

2.____ Автонавантажувач вилковий дизельний, марки - РЗ(Ю, дата
виготовлення 2010 рік, країна походження Корея, державний номерний знак ТО 7966



АЕ. свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспортного засобу № АЕ 005272, видано Головним управлінням 
Держпрапі у дніпропетровській області 1 Е 10.17.
3. Автонавантажувач вилковий дизельний, марки -  Р2(Ю, дата виготовлення 2012 
рік, країна походження Корея, державний номерний знак ТО 7963 АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного 
транспортного засобу № АЕ 005269, видано Головним управлінням Держпрані у 
дніпропетровській області 1Е 10.17.
4, Автонавантажувач дизельний, марка - СРСР 30 WSE дата виготовлення 2017 
рік, країна походження Китай, державний номерний знак ТО 7964 АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного 
транспортного засобу № АЕ 005270, видано Головним управлінням Держпрапі у 
дніпропетровській області 1Е 10.17.
_____ Позитивний висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів,
устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
№ 12.l-09-QB-0778.17 розроблено ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпрапі».
_____ На підприємстві ведуться наступні журнали:

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
- видачі інструкцій з питань охорони праці;
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- видачі і повернення індивідуальних засобів небезпеки.

На підприємстві наказом від № 44/1 від 18.08.17 затверджені та розроблені інструкції 
з охорони праці для всіх професій і видів робіт, в тому числі:

- інструкція № 8 з охорони праці при виконанні завантажувально-
розвантажувальних робіт;

- інструкція № 9 з охорони праці для водія автонавантажувача.
Проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці проводиться у 
відповідності до вимог типового положення «Про порядок навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці».
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Експлуатаційна документація на обладнання підприємста в наявності.
Працівники ПП ВФ «ЕМАЛЬ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
засобів індивідуального захисту
захисту в повному обсязі. Технологічні транспортні засоби використовуються за 
призначенням, містяться в справному стані. Своєчасно проводиться технічне 
обслуговування та ремонт, технічне обслуговування автонавантажувачів виконує 
спеціалізоване підприємство ТОВ «ЗЕВС».
експлуатаційної документації,

Кабінет з охорони праці забезпечений нормативно-правовою документацією з 
охорони праці:

- Закон України про охорону праці;
- НПАОП 40.1-Е21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів»;
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних робіт»;



- НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами і пристроями»;

- НПАОП 24.3-1.18-13 «Правила охорони праці для виробництв 
лакофарбової промисловості;

- НПАОП 0.00-8.25-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорону 

праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.09-93 «Типове положення про комісію з питань охорони 

праці підприємства».
Розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів 

працівників з питань охорони праці, в наявності навчальні посібники з охорони праці.
плакати, попереджувальні знаки.

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

Ш Д Л р і, -V
.фірма

С.А.Робак
(ініціали та прізвище)

21 березня 2018 р.
V --------- №  3 0 4 2 І

Декларація заресстровкна у журналі обліку суб’єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці 2 0 ^ ’
№  ___________.
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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.”.


