
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Кондитерська 
Фабрика «Квітень»,_________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. Василя________
Сухомлинського, буд. 76_____________________________________________________________

місце розташування,

_____________________________код ЄДРПОУ -30664064________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор - Бібо Валентина Григорівна__________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

Тел;374-87-46, факс: 374-87-56, e- mail: sekretar@kviten.dp.ua___________________________
номер телефону, 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;

49130 м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66 Д; м. Дніпро, вул. Миколи Руденко ,буд. 67 А
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 Приватне 

акціонерне товариство « Українська пожежно - страхова компанія»
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу 1 рік, серії 1788-3 № ОПН-6889 від 12. 11. 2019р._________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _26.06.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Бібо Валентина Григорівна_______________________________________________________
(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:

Роботи, що виконуються на висоті 1,3 метра; зварювальні роботи._________________
(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 -14, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм- 10.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:sekretar@kviten.dp.ua


За адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, б.66 Д обладнання експлуатується в двух_______
будівлях, в яких розташований цех фасування._________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

За адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Руденко, б.67А обладнання експлуатується в одній 
будівлі, в яких розташовані 4 структурні підрозділі: кондитерський цех, відділ логістики, 
відділ головного енергетика, відділ головного механіка_________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Відповідальні особи:_________________________________________________________________

Генеральний директор Бібо В.Г., технічний директор Жаров О.М., начальник сектору 
охорони праці Шкаревська О.О., головний енергетик Єжов В.Я., інженер енергетик 
Ноздренко В.М. пройшли навчання вимог « Загального курсу з охорони праці», НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ДП 
Придніпровському експертно-технічному центрі Держпраці ДП «Придніпровський ЕТЦ» і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
( витяг з протоколу № 15-20 від 27.02.2020 р.).______________________________________

Наказом № П-К-2018 - 000268 від 08.11.2018 р. відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства на підприємстві призначено -  головного 
енергетика Єжов В.Я. (V група з електробезпеки, до та вище 1000 В), у разі його 
відсутності -інженерів енергетиків - Ноздренко В.М., Власенко С.П.ПУ група з 
електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
споживачів, «Правила пожежної безпеки» у Придніпровському експертно-технічному 
центрі Держпраці ДП «ДНКК «Моноліт» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 345 від 10.16.2020р. № 1247 
від 27.09.2019р.).

Наказом № П-К-2018 -000271 від 08.11.2018р. відповідальним за безпечне проведення 
робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, призначено -головного енергетика Єжов 
Я.В., у разі його відсутності інженера енергетик- Ноздренко В.М., які пройшли навчання 
вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у 
Придніпровському експертно-технічному центрі Держпраці ДП «Придніпровський ЕТЦ» і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу № 15-20 від 27.02.2020р.).

Наказом № П-К-2018 - 000270 від 08.11.2018 р. відповідальним за технічний стан та 
безпечну експлуатацію систем газопостачання на підприємстві, призначено - головного 
енергетика Єжов Я.В., у разі його відсутності інженерів енергетиків - Ноздренко В.М., 
Власенко С.П., які пройшли навчання вимог НПА0П_0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання» у Придніпровському експертно-технічному центрі Держпраці ДП 
«Придніпровський ЕТЦ», ДП «ДНКК «Моноліт» і перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 88-18 від 
14.12.2018р., №1148 від 08.10.2018р.).

Наказом № П-К-2018 - 000289 від 28.11.2018 р. відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію обладнання під тиском на виробництві, призначено - головного 
енергетика Єжов Я.В., у разі його відсутності інженерів енергетиків - Ноздренко В.М., 
Власенко С.П., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у Придніпровському експертно- 
технічному центрі Держпраці ДП «Придніпровський ЕТЦ», ДП «ДНКК «Моноліт» і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяги з протоколів № 88-18 від 14.12.2018р., №1364 від 14.11.2018р.)._________________



Технічний директор Жаров О.М., директор по виробництву Курінний А.С., головний 
енергетик Єжов В.Я., начальник сектору охорони праці Шкаревська О.О. пройшли 
навчання вимог « Загального курсу з охорони праці» , «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з 
інструментом і пристроями» , «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» у Придніпровському експертно-технічному центрі Держпраці ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 88-18 від 14.12.2018р).______________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 42 від 30.03.2007р. створена служба охорони праці під 
керівництвом начальника сектору охорони праці Шкаревська О.О.____________________

Наказом № П-К-2020-000016 від 22.01.2020р. створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці, у складі: голова комісії - технічний директор Жаров О.М., члени 
комісії: головний енергетик Єжов В.Я., директор по виробництву Курінний А.С., начальник 
сектору з охорони праці Шкаревська О.О., уповноважений найманими працівниками з 
питань охорони праці -  Друзенко І.В._________________________________________________

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі 
з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці», що діють на підприємстві 
в межах повноважень з перевірки знань охорони праці на підприємстві ( протокол № 6 від 
26.06.2020р.).

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра., пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з 
охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісіє ТОВ «КФ 
«Квітень» з перевірки знань на підприємстві (протокол № 1 від 24.02.2020р.).

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні зварювальних робіт, мають 
кваліфікацію електрогазозварників третього та п’ятого розряду ( посвідчення № 184237 від 
20.07.1984р. видане Дніпровським професійним -технічним училищем № 13, посвідчення 
№ 4747від 30.07.1991р. видане Жашківським СПТУ -38, посвідчення ГК № 006808 від 
19.06.1995р. видане Володимирським середньо професійна - технічним училищем № 29); 
пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що 
діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією ТОВ «КФ «Квітень» з 
перевірки знань на. підприємстві (протокол № 6 від 26.07.2020р.).

На, підприємстві розробленні та введено в дію:
- «Положення про службу охорони праці» наказом № П-К-2018-000028 від 05.02.2018р.
- «Положення про систему управління охорони праці» наказом № 40 від 16.03.2016р.
- «Положення про порядок проведення навчаняя і перевірки знань з охорони праці» 
наказом № П-К-2018-000168 від 02.07.2018р.
- «Положення про порядок забеспеченя робітників спецодягом, спецвзуттям та іншими_ 
засобами_індівідуального захисту» наказом № П-К-2018-000237 від 01.10.2018р.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за професіями 
та видами робіт в кількості 123 штуки, в тому числі інструкція з охорони праці: № 2 з 
надання долікарської допомоги потерпілому, № 9 для електромонтера з ремонту та 
обслуговування електрообладнання, №10 для електрогазозварника, № 13 при роботі з



переносними драбинами - стрем’янками, № 29 при експлуатації, транспортуванні та
зберіганні балонів, № 36 при виконанні вогневих робіт, № 39 роботі з ручним 
електроінструментом, № 123 виконанні робіт на висоті.________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності експлуатаційна документація на Інверторний апарат 
профі TIG-200 AC/DC, серійний № 130435333, виготовлений у 2015р., фірмою ТОВ 
«Дніпрозварка», виробник -  Україна, 1од. та Інвентарний цифровий напівавтомат ПАТОН, 
серійний № G2001129S, виготовлений у 2018р., фірмою ОЗСО ім. Є. О. ПАТОНА, 
виробник Україна, 1шт._____________________________________________________________

Наказом № П-К-2018-000274 від 09.11.2018р. на підприємстві створена комісія 
приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на
відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту________
використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням 
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників.__________________________________

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про охорону праці» працівники підприємства 
забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту (ЗІЗ), мийними та дезінфікуючими засобами.__________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

Для кожного робітника є в наявності шафа для переодягання.__________________________
Усі працівники підприємства під час прийняття на роботу та періодично (згідно з_____

Актом визначення категорій працівників, які підлягають попередньому та періодичному_ 
медичному оглядам) проходять медичні огляди. Заключний акт за результатами 
періодичного медичного огляду працівників підприємства за 2019р. від 13.12.2019р. вул. 
Березинська,66Д, від_02.09. 2019р. вул. М. Руденко 67А

На. підприємстві є необхідні нормативно -  правові акти з охорони праці:
Закон України «Про охорону праці»;
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;_
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений 
постановою КМУ від 26.10.2011р.№ 1107, зі змінами від 03.03.2020р. № 207;
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 
на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019р. № 337;
Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18;
Правила охорони праці під час роботи з інструментам і пристроями НПАОП 0.00-1.71
13;
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 
0.00-1.81-18;
Правила охорони праці на автомобільному транспорти НПАОП 0.00-1.62-12;

Правила охорони праці під час вантажно -розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15; 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15
07;
Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014;
Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-93 зі змінами від 
31.01.2017р. № 148.
Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98.

На підприємстві обладнаний кабінет з охорони праці, метою якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню працівників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Кабінет з охорони праці оснащений: комп’ютером, стендами,



навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та

державними_міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці.

медичною і довідковою літературою, навчальними програмами._______________

ь кі~'о1^аРмативно"ГІРавов^  та,■Матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.Г. Бібо
(ініціали та прізвище)

зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 ^ р .

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.”.



і оловнз управління Держпраці 
у Д ніпролвтр сш еькій  облает

.іщіь /ї'С.т if '


