
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ 
«ТОРГОВО -ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ « «АЛЮМАКС-ДНІПРО»_________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000 м. Дніпро вул. Миколи Руденко, будинок 77,кімната 18. ЄДРПОУ: 39279354__________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
директор Суров Максим В ячеславови ч  тел. +38 (056) 722 01 62___________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
e-m ail: alum ax.dnipro@ gm ail.com _____________________________________________________________

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

______________ Дніпропетровська область______________________
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 договір відсутній____________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________ 03.12.2020р._________
(дата проведення аудиту)

Я,____________Суров Максим Вячеславович_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

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

- автонавантажувач вилковий___________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

моделі DOOSAN D50SC-5 ідент.№ N3-00378, рік випуску -  2008, виробник Корея:______________ _
тип або марка (за наявності), дата виготовлення, країна походження, 

державний номерний знак Т10032АЕ, свідотство про реєстрацію АЕ 008140 від 04.11.2020 видано
Головним управлінням Дерпраці у Дніпропетровській обл._________________________________

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

Кількість робочих місць - 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення______
травм -1 ._______________________________________________________________________________

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

mailto:alumax.dnipro@gmail.com


будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: На підприємстві призначені особи відповідальні за дотримання вимог законодавства 
з охорони праці та промислової безпеки:________________________________________________________

Головний інженер Каблоцький І.В. та начальник виробництва Грищенко М.В., які відповідають за 
дотримання вимог законодавства з питань ОП та промислової безпеки відповідно до ст. 13 ЗУ «Про 
охорону праці» (наказ від 18.11.2014р. № 16), навчання та перевірку знань Законодавства України
про охорону праці, основних положеннь ЗУ «Про охорону праці», «Про загальнообов’язков______
державне соціальне стражування» та взаімозв’язок з іншими ЗУ, «Законодавство України про_____
працю» та прийнятих відповідно до них нормативно -  правових актів пройшли в ТОВ «Учбово -  
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» 18.06.2020р. ( протокол №114) та 17.12.2019р. ( протокол №469) 
відповідно, «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» 04.06.2020р. (протокол № 
90) комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.______________________

Наказом по підприємству від 09.06.2020р. № 21 головний інженер Каблоцький І.В. призначений 
особою відповідальною за технічний стан і безпечне проведення робіт навантажувачем.

Водій навантажувача Мироненко М.Л. пройшов навчання за професією в ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» ( посвідчення АК14 -  104, протокол № 411-П від 08.07.2020р.). Навчання і 
перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» 08.07.2020р. (протокол 
№ 411 -П) комісією, яка створена на підставі наказу ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат ПРОФІ
ЛАЙН» від 08.07.2020р. №841 -  П._________________________________________________________

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

Наказом по підприємству від 16.10.2014р. № 10 створена служба охорони праці та виконання її_____
функцій покладене на інженера з охорони праці Пічугіну С.В., яка пройшла навчання та перевірку 

знань Законодавства України про охорону праці, основних положеннь ЗУ «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне стражування» та взаімозв’язок з іншими ЗУ,
«Законодавство України про працю» та прийнятих відповідно до них нормативно -  правових актів в 
ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» 16.12.2019р. (протокол №473), «Правил охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів» 04.06.2020р. (протокол № 90) комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області.

наявністю служби охорони праці,

Директор підприємства Суров М.В. пройшов навчання посадових осіб і перевірку знань за курсом: 
Законодавство України про охорону праці, організація роботи з охорони праці, вибухонебезпека 
виробництва і вибухозахист, пожежна безпека, електробезпека, гігієна праці, профілактика 
професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій 11.09.2020р.(протокол №1/09 -20 
ОП-ДД НАВЧАЛЬНОГО ПРИТРУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ) комісією Головного управління Держпраці 
в Запорізькій області, яка створена, на. підставі наказу від 07.11.2019р. № 2008.

На підприємстві розроблені, погоджені і затверджені у встановленому порядку (наказ від 
16.11.2020р. № 51-ОП) інструкції з охорони праці, що встановлюють правила виконання 
задекларованих робіт і дій працівників на території підприємства, у виробничому приміщені, у тому



числі «Інструкція з охорони праці №19 для робітників, які зайняті на вантажно -  розвантажувальних
роботах, переміщенні і складуванні матеріалів», «Інструкція з охорони праці №50 для водія_______
навантажувача». Відповідно до нормативно -  правових актів з охорони праці на підприємстві______
ведуться Журнали: реєстрації інструкцій з охорони праці, обліку видачі інструкцій з охорони праці, 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, реєстрації вступного інструктажу 
з питань охорони праці.________________________________________________________________________

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці проводяться в відповідності з 
«Положенням про порядок проведення навчання і перевірки з питань охорони праці», яке 
переглянута та затверджено наказом директора ТОВ «ТПК «АЛЮМАКС ДНІПРО» від 10.05.2017р. 
№ 19

Наказом від 19.11.2014р. № 19 на підприємстві створена постійно діюча комісія з перевірки знань 
діючих нормативно -  правових актів з питань охорони праці працівників.

На підприємстві розроблені і діють «Положення про службу охорони праці» (наказ про перегляд та 
затвердження від 04.05.2017р. № 17), «Положення про систему управління охороною праці» (наказ 
про перегляд та затвердження від 11.06.2018р. № 34), «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці» (наказ про перегляд та затвердження від 16.10.2014р № 12), програма вступного 
інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження від 2018р. №).

На підприємстві розроблені навчальні плани та програми з питань охорони праці, електробезпеки та 
пожежної безпеки, які затверджені наказом від 11.05.2017р. № 21.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На все обладнання та устаткування на. підприємстві є в наявності експлуатаційна документація: 
паспорти, інструкції з експлуатації та обслуговування, креслення.

Технологічний транспортний засіб пройшов технічний огляд в Дії «Придніпровський ЕТЦ» (акт 
державного технічного огляду ТТЗ від 28.01.2020р). Технічне обслуговування і ремонт ТТЗ 
проводиться спеціалістами ТОВ «Компанія «СОЛОС» згідно договору від 07.03.2019р.№ ДСО - 
070319.___________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

На підприємстві розроблено та затверджено «Положення про порядок забезпечення працівниківТОВ 
«ТПК «АЛЮМАКС - ДНІПРО» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту», яке затверджено наказом від 20.02.2019р. № 17.

засобів індивідуального захисту,

Пі дприємство забезпечено необхідними нормативно -  правовими актами з питань охорони праці та 
навчально -  методичним забезпеченням:

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

- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці (НПАОП 0.00 -4.12-05)

- Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00 -  4.15 -  98)



Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00 -4.21 -  04)

Правила охорони праці під час експлуатації навантажувача (НПАОП 0.00 -  1.83 -  18)________

а охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00 -  1.75 -  15)
TT /
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ЛЗ 2 0 ^ ф . № /З  %. &3(2

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.
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