
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Компанія «Дніпро Карго Лімітед»______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, Юридична

адреса: 49044, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 20_____________ ЄДРПОУ 25524170;
директор - Соха Віктор Іванович;________________________

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

38 056236543 dniprocargo@seashipping.biz____________________________________
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;
____________________________ теріторія У країни____________________________

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 ______________ не
укладався__________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Інформація
про проведення добровільного аудиту з охорони праці ______________________ 29 квітня
2020р.______________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я , _________ Соха Віктор 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, устаткування підвищеної небезпеки

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
вантажопідіймальні крани: портальний кран «Альбатрос» в.п. 10 тонн

та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
1985 р.в., ГДР, реєстраційний № 9591, заводський №1849, інвентарний

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
№1307375/1

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Загальна кількість робочіх місць - 66, у тому числі тих на яких існує ризик виникнення 
травм -  24____________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
Адміністративна будівля -  спільна діяльність, договір №133К від 12.05.1998р.

на я існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
Склад №1 - власність ,
склади №8 і №9- спільна діяльність, договір №133К від 12.05.1998р.__________

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
Кран знаходиться на причалі №6 Херсонського морського торговельного порту -  спільна 
діяльність, договір №133К від 12.05.1998р.______________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості.
Директор Компанії «Дніпро Карго Лімітед» Соха В.І., пройшов навчання та перевірку

знань з курсу «Охорона праці» 
29.10.19р.,

Професіонал» м. Херсон протокол

mailto:dniprocargo@seashipping.biz


Директор комплексу спільної діяльності Компанії «Дніпро Карго Лімітед» Петров І. Г., 
пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці» в НКК «Професіонал» м. 
Херсон протокол №10 від 25.05.18 р., і «Правил безпеки та санітарії на підприємствах з 
переробки та зберігання зерна» протокол №1 від 18.01.19р.

Інженер з охорони праці Масьонков В.М., старший електромеханік Стеценко Г.В. і 
груповий електромеханік Таранець С.О., пройшли навчання та перевірку знань з питань 
ПТЕ електроустановок споживачів протокол №76 від 08.06.18р. у НКК «Херсонбуд» м. 
Херсон і в НКЦ «Успіх» м. Херсон протокол №82 від 17.09.2018 р.

Заступник директора Пархоменко А.М., старший електромеханік Стеценко Г.В., 
груповий електромеханік Таранець С.О., інженер з охорони праці Масьонков В.М. і 
старший стивідор Вишлов О.В. пройшли навчання та перевірку знань в НКК 
«Професіонал» м. Херсон з курсу «Охорона праці» протокол №101 від 25.05.18 р. та 
протокол № 28 від15.02.2019р.

Заступник директора Пархоменко А.М., груповий електромеханік Таранець С.О., 
інженер з ОП Масьонков В.М. і старший стивідор Вишлов О.В. пройшли навчання та 
перевірку знань в НКК «Професіонал» м. Херсон з правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальніх кранів протоколи №33 від 15.02.2019р., №118 від 
31.08.18р. і №84 від12.06.20р.

Інженер з охорони праці Масьонков В.М. стивідори Гудзь В.В., Романов О.Л., Мошин 
Д.І., Абашин О.С. і старший стивідор Вишлов О.В. пройшли навчання та перевірку знань 
в НКК «Професіонал» м. Херсон з «Правил безпеки та санітарії на підприємствах з 
переробки та зберігання зерна» протокол №1 від 18.01.19р.

Інженер з охорони праці Масьонков В.М. і груповий електромеханік Таранець С.О., 
пройшли навчання та перевірку знань з курсу «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» пр. №76 від 08.06.18р. у НКК «Професіонал» м. Херсон пр. №206-1від 
25.01.2019 р._______________ ___

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

Наказом №0301-1030 від 01.03.2010 р. на. підприємстві створено службу з Охорони праці 
функціі якої виконує інженер з охорони праці Масьонков В.М., Розробленні та введені в 
дію «Систему управління охорони праці» наказ №0601-1100 від 01.06.2012р., Програми 
вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Робітники проходять навчання та 
інструктажі з охорони праці у відповідності до «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» затвердженого наказом №0605-1045 
від 05.06.20р.

На. підприємстві розроблені та введені в дію наказом № 0129-0845 від 29.01.19 р. 
інструкції з охорони праці на види робіт та на професії. В тому числі інструкція з охорони 
праці КСД-3 - для докера-механізатора (кранівника вантажопідйомних кранів) та робоча 
технологічна карта «Зберігання та перевантаження зернових вантажів на причалі №:6» 
(РТК № Н-11.01)

На, підприємстві наказом №0702-1100 від 02.07.18р. створена кваліфікаційна комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії - інженер з охорони праці 
Масьонков В.М. Члени комісії Петров І.Г.- директор, заступник директора - Пархоменко
А.М._________ та_________ груповий електромеханік_________ -_________ Таранець
С.О.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Н аказом № 0515-1025 від 15.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне 
виконання робіт на висоті призначено групового електромеханіка Таранця С.О. 
Наказом №0602-1005 від 02.06.2020р. відповідальною особою за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства призначено групового електромеханіка Таранця С.О.

Наказом №0602-0945 від 02.06.2020р. відповідальною особою за організацію нагляду, 
технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту вантажопідіймального крану 
«Альбатрос» призначено заст. директора з МіТ Пархоменко А.Н.



виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, «Правила охорони праці для
працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» НПАОП 15.0- 
1.01-17, «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спец іальним  взуттям та інш им и за со б а м и  індивідуального захисту» 
НДАОЛ 0.00-4.01-08, ПТЕ електроустановок споживачів та інш ою  навчально-
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територіальному органі Держпраці

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.".


