
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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Парові та водогрійні котли теплопродуктивність понад 0.1.МВт., а саме:
Обігрівачі «G-GO» з газовими пальниками модель GE 100, серійний №№ 15899 

(710820А), 15898 (710820А), виготовлено у 2007р., фірмою COSTRUZIONI MACCHINE 
TERMOTECNICHE, виробник -  Італія, 2 од.

Чавунний газовий котел з атмосферним пальником, серійний номер № № 0614L40069, 
0614L40070, виготовлено у 2004р., фірмою FERROLI, виробник- Італія, 2 од.

Газовий чавунний котел з високим ККД, заводський №№ 0142L20059, 0142L20061, 
0141L40093,_ виготовлено у 2004р., фірмою SEYEN, виробник Італія, 3 од.

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

Технологічні транспортні засоби, а саме:

mailto:sekretar@kviten.dp.ua


Електричний триколісний навантажувач EFG 215G 115-450 DZ, зав. № FN 614121,
виготовлено у 2019р. фірмою «Jungheinrich AG», виробник - Німеччина, 1 од., свідоцтво
про реєстрацію АЕ 007797 видане Територіальним управлінням Держрпраці по___________
Дніпропетровській обл., державний номерний знак Т 09738 АЕ;__________________________

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

Електричний триколісний навантажувач EFG 215G 115-450 DZ, зав. № FN 
614122, виготовлено у 2019р. фірмою «Jungheinrich AG» , виробник- Німеччина, 1 од., 
свідоцтво про реєстрацію АЕ 007796 видане Територіальним управлінням Держпраці по 
Дніпропетровській обл., державний номерний знак Т 09737 АЕ;__________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 8, у тому числі тих, на яких підвищений ризик виникнення травм 6
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

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. призначено відповідальною особою за 

електрогосподарство підприємства та справний стан електроустаткування - головного 
енергетика Єжов В.Я., інженерів енергетиків Ноздренко В.М., Власенко С.П.

Наказом № П-К-2018 - 000270 від 08.11.2018 р. призначено відповідальною особою за 
технічний стан та безпечну експлуатацію систем газопостачання на виробництві -  головний 
енергетик Єжов Я.В., інженерів енергетиків Ноздренко В.М., Власенко С.П.

Наказом № П-К-2018 - 000289 від 28.11.2018 р. призначено відповідальною особою за 
справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском на виробництві - головного 
енергетика Єжов Я.В., інженерів енергетиків Ноздренко В.М., Власенко С.П.

Наказом № П-К-2019 - 000048 від 11.02.2019р. призначено відповідальними особами 
за_безпечну експлуатацію та технічний стан навантажувачів на виробництві -  зам. 
начальника цеху №3 Худяков Є.О., начальник відділу логістики -  Рожко В.П.

Генеральний директор Бібо В.Г., начальник сектору охорони праці Шкаревська О.О., 
інженер енергетик Ноздренко В.М. пройшли навчання та перевірку знань із питань охорони 
праці на Державному підприємстві ДП ПЕТТТП ДП «Придніпровським ЕТЦ» в обсязі 
загального курсу з охорони праці, «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протоколи № 15-20 від 27.02.2020 р.).

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 та перевірку знань з питань охорони праці на Державному підприємстві ДП 
ПЕТЦД (ЛШПРИДНТПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» в обсязі 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» (протоколи № 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., начальник сектору з охорони праці Шкаревська О.О., 
начальник АСУ Кузнецов А.В., уповноважений найманими працівниками з питань охорони
праці -  Друзенко І.В._________________________________________________________________

Водії навантажувачів підприємства пройшли курси навчання та мають свідоцтво про 
присвоєння робітничої кваліфікації за професією водій навантажувача, та пройшли 
перевірку знань з охорони праці постійно діючої комісією підприємства протокол № 8 від
22.11.2019р.__________________________________________________________________________

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 104 штук, в тому числі інструкція з охорони праці № 8 для 
водіїв навантажувачів, інструкція з охорони праці № 35 при виконанні вантажно 
розвантажувальних робіт. З працівниками підприємства проводяться інструктажі з питань 
охорони праці, що підтверджуються записами в журналах реєстрації інструктажів. На 
підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці з відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, 
цільового інструктажів, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на. підприємстві, 
журнал реєстрації інструктажів з охорони праці, журнал протоколів засідань комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці. Також, на виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05, 
розроблені тематичні плани і програми навчання з питань охорони праці.
Екзамени проводяться традиційними методами (білети)._______________________________

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

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

Дії "Придніпровським ЕТЦ" у Дніпропетровської обл. проведений технічний огляд 
технологічних транспортних засобів підприємства - Акт від 07.02.2020р.

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.__________________
Для кожного робітника є в наявності шафа для переодягання.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту
На. підприємстві є необхідні нормативно -  правові акти з охорони праці:

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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 ЩПАОП 0.00-1.83-18); 

Правила охорони праці під час роботи з інструментам і пристроями (НПАОЛ 0.00-1.71-

ш ______________________________________________________________________ ______________________________________

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОІ1

0.00-1.81-18);_____________________________________________________________________

Правила охорони праці на автомобільному транспорта (НПАОП 0.00-1.62-12);_________

Правила охорони праці під час вантажно -розвантажувальних робіт (НГІАОГІ 0.00-1.75-15); 

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ЩПАОП 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 

держадійШ^В^іжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці.
е *  9 " Гм г доВіЛк&цою літературою.

^  |̂ ь* т о ^ а їт н о - п р а в о ^ 6 ї  та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

К віт ень”)^ »
гпп ЇҐЖ слпе А /й»30664064 /£>

/  _________ В.Г. Бібо
% (підтис) (ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці с ? / 20

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.”.



Головне управління ДєржпраціІ 
у Дніпропвтроеській області

м

1 /(Г*


