
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони прані
Відомості про роботодавця : Приватне підприємство «Економпродукт»

(для юр^дичОої особи: найменування юридичної особи,
49125, м.Дніпро, Дніпропетровська обл., вул.МоховаНЗч, ЄДРПОУ 36365728_______________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
Директор: Бєдін Валерій Іванович, т.0675606545, 36365728@икт.пе1_______________________

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;

49000, м.Дніпро, Дніпропетровська обл.. Набережна Перемоги 46________________
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, 
Договір відсутній_______

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився _________
шіїроведення аудиту) /  / ^

Я, Бєдін Валерій 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:
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_______________________________________

(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, у тому числі тих,
Кількість робочих місць-20, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  1

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Підприємство орендує виробничі приміщення :
- договір оренди № 1 від 11.01.2018р. з ФО- підприємцем Авакумовим Олександром 
Вячеславовичем за адресою м, Дніпро, Набережна Перемоги,46 ( площею 296,5 кв.м.);



- договір оренди № 2 від 11.01.2018р. з ФО- підприємцем Авакумовою Ольгою Михайлівною за 
адресою м. Дніпро, Набережна Перемоги,46 ( площею 265.9 кв.м.):

-договір оренди № 7-КП від 11.01.2018р. з КП «Промінь» за адресою м. Дніпро, Набережна
Перемоги,46 ( площею 18.3 кв.м.)____________ ________________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Робітники, які зайняті на роботах на висоті: Макєєв Максим Валерійович - інженер з организації, 
експлуатації та ремонту

Інші відомості
Директор: Бєдін Валерій Іванович -  відповідальний за створення умов праці відповідно до 
законодавства з охорони праці, а також забезпечення дотримання вимог законодавства щодо 
прав працівників у галузі охорони праці.
Інженер з организації, експлуатації та ремонту: Макєєв Максим Валерійович -  
відповідальний за технічно справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, за 
пожежну безпеку підприємства, за технічно справний стан обладнання і за безпечне 
виконання робіт на висоті,
Інженер з охорони праці: Літінська Галина Семенівна -  відповідальна за стан охорони праці, 
збереження та правильне ведення документації з охорони праці.
Головний технік-технолог з виробництва кондитерських виробів: Саулова Тамара Павлівна -  
відповідає за промислову санітарію.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
На підприємстві створено службу охорони праці і переглянуто та затверджено:
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом №9-1/ОП від 03.01.2020 р.
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом №Ю/ОП від
10.01.2020 р
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затверджене наказом №9-1/ОП від 03.01.2020 р.
- Перелік робіт підвищенної небезпеки для проведення яких потрібно щорічне навчання, 
затверджений наказом №20/0 П від 21.01.2020 р,
- Перелік інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки, затверджений наказом №Ю/ОП від
10.01.2020 р.
- Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці
- Програма стажування по професіям: пекар-майстер, кондитер

На підприємстві розроблені інструкції з охорони праці, в тому числі “Інструкція з охорони праці 
під час робіт із застосуванням драбин і драбинок” №13, наказ №13/ОП від 14,01.2020 р. та 
“Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом” №31, наказ №13/ОП від 14.01.2020 
Ш
Працівники підприємства, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд 
при прийманні на роботу та періодичний медичний огляд згідно з “Порядком проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій, затверженних наказом МОЗ від 25.05.2007 р. №246”. 
Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з питань охорони 
праці в відповідності до “Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці”, а саме:
Директор: Бєдін Валерій Іванович -  пройшов навчаня з Законів України “Про охорону праці”, “Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про об’єкти підвищенної небезпеки” та 
прийнятих відповідно до нармативно-правових актів, м.Дніпро, ТОВ Учбовий Комбінат 
“Дніпробуд” (витяг з протоколу №1478 від 5 грудня 2019 р., посвідчення №5234). Інженер з 
организації. експлуатації та ремонту: Макєєв Максим Валерійович -пройшов навчання з



“Законодавство про охорону праці”. “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, НПАОП 40.1-1.21 -98”, “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила пожежної безпеки України “(Розділ 4 п,1) м.Дніпро, ТОВ Учбовий Комбінат “Дніпробуд” 
(витяг з протоколу №1535 від 20 грудня 2019 р„ посвідчення №19092);
з “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40,1-1.21-98”, “Правил 
будови електроустановок”, “Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01", 
“Правила експлуатації єлектрозахісних засобів НПАОП 40.1-1,07-01”. “Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів”, “Правил пожежної безпеки”. м.Дніпро, Дочірне 
Підприємство “Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат “Моноліт”, ДПАТ Будівельна 
Компанія “Укрбуд”, (витяг з протоколу №1586 від 7 грудня 2018 р., посвідчення №101009); 
з “Правил пожежної безпеки в Україні” НАПБ А.01,001-2014 в обсязі Програми навчання з питань 
пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та организацій” ТОВ Учбовий Комбінат 
“Дніпробуд” (витяг з протоколу №1530 від 19 грудня 2019 р„ посвідчення №20046):
з “Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті” м.Дніпро, ТОВ Учбовий Комбінат 
“Дніпробуд” (витяг з протоколу №1493 від 10 грудня 2019 р., посвідчення №19990);
Інженер з охорони праці: Літінська Галина Семенівна - пройшла навчання з Законів України “Про 
охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про об’єкти 
підвищенної небезпеки” та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів, м.Дніпро, ТОВ 
Учбовий Комбінат “Дніпробуд” (витяг з протоколу №1478 від 5 грудня 2019 р„ посвідчення 
№13738). Літінська Г.С (IV група з електробезпеки, до 1000 В) пройшла перевірку знань НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» комісією Головного управління Держпраці у 
Київській області (витяг з протоколів № 81-0092ЕЛ-2020 від 12.03.2020 р.) після проходження 
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека», пройшла перевірку знань з питань пожежної безпеки 
(пожежно-технічний мінімум)» комісією Головного управління Держпраці у Київській області 
(витяг з протоколів № 42-П від 13.03.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ
«Професійна безпека» посвідчення № 25256326 від 13.03.2020 р.;
Головний технік-технолог з виробництва кондитерських виробів: Саулова Тамара Павлівна -  
пройшла навчання з Законів України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування”, “Про об’єкти підвищенної небезпеки” та прийнятих відповідно до 
нармативно-правових актів, м.Дніпро, ТОВ Учбовий Комбінат “Дніпробуд” (витяг з протоколу 
№1478 від 5 грудня 2019 р„ посідчення №5231). Саулова Т.П, (IV група з електробезпеки, до 1000 
В) пройшла навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 
«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.1- 
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» комісією Головного управління Держпраці 
у Київській області (витяг з протоколів № 81-0092ЕЛ-2020 від 12.03.2020 р.) після проходження 
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»; пройшла перевірку знань з питань пожежної безпеки 
(пожежно-технічний мінімум)» комісією Головного управління Держпраці у Київській області 
(витяг з протоколів № 42-П від 13.03.2020 р. (посвідчення № 25256327 від 13.03.2020р.)) після 
проходження______ навчання______ у______ ТОВ______ «НВЦ______ «Професійна______ безпека»

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке обладнання: 
слюсарні та електроінструменти, а саме -  дрель електрична )УПЧ ТЕСН РОУ/ЕК. ТООЬЗ 
(інв.№00103, акт випробувань від від 10.07.2020 р.), кутова шліфувальна машина Зенит 
(інв№00102, акт випробувань від 10,07.2020 р.), засоби індивідуального і колективного захисту, 
драбину металеву (інв.№ 00104, акт випробувань від 21.07.2020 р.), пояс запобіжний ПБ-3 введено 
в експлуатацію 01.07.2020 р., на які є в наявності експлуатаційна документація (паспорти, 
інструкції та настанови з експлуатації).
Усе обладнання та 313 використовуваються за призначенням і зберегаються у технічно справному 
стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту експлуатаційних випробувань відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. На підприємстві створена комісія 
з випробування драбин, поясів і іншого устаткування, що використується під час виконання робот



на висоті, затверждуються акти проведених іспитів.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та захистами індивідуального 
захисту: костюми пекарські, сорочки бавовняні, брюки або халат бавовняні, фартух, копак або 
косинка, куртка утеплена, рукавиці, гумові перчатки, які видаються у встановлені терміни.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці.
В наявності є нормативно-правові акти з охорони праці:
I .Закон України “Про охорону праці”.
2.3акон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
3. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних 
захворювань і аварій на виробництві.
4. Правила пожежної безпеки України (НАПБ А.01.001-14).
5. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.
6. Положення про розробку інструкції з охорони праці.
7. Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці.
8. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.
9. Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті. (НПАОП 0.00-1.15-07)
10. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
II .Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
12, Правила експлуатації електрозахисних засобів.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені білети з перевірки знань з питань охорони праці по загальному 
курсу з охорони праці, з питань електробезпеки. Підприємство має приміщення для проведення 
навчання з питань охорони праці, пропаганди безпечних умов праці та профілактики аварій, 
виробничого травматизму і професійних захворювань. Підприємство забезпечене посібниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами. Навчально-методичне 
забезпечення поповнюється за допомогою інтернету та періодичних видань.

мативно-правовоїта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.І Бєдін
(ініціали та прізвище)

а у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
ца&У 20&р. N ^  / /  У

особа - підприємець своїм підписсім 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


