
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«ДНІПРОПЕТРОВСЬК», 49042. Дніпропетровська область, м.Дніпро, Аеропорт цивільної авіації.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код платника податків згідно ЄДРПОУ 37807273, керівник -  Генеральний директор Діденко
телефаксу, адреса електронної пошти;

Олексій Володимирович, тел. +38(0562)39-57-73. е -та іі: info@dnk.aero

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;

__________________________ На території Дніпропетровської області______________________________
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,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.07. 2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, Діденко Олексій Володимирович____________________________________________________
(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
- газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт_______________________________

(теплогенератор «Аертон 315 Н500», 2010 р.в„ Україна; теплогенератор «Аертон 315 Н», 2010 р.в..
Україна; кондиціонер___________________________________________________________________________

та/або машин, механізмів,
даховий моделі Lennox KGA 240S4BH1M, 2011 р.в., США - 7 од.) за місцем експлуатації: Дніпро-

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
петровська обл.. Дніпровський район. с.Старі Кодаки, вул. аеродром. буд.ЗЗ._____________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
- парові котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт (паровий котел «ДКВР 4/13». 1973 р.в.,

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
СРСР: паровий котел «ДКВР-6,5/13». 1973 р.в., СРСР) за місцем експлуатації: Дніпропетровська

відповідного дозволу,
обл.. Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеродром, буд.ЗЗ.________________________________

Кількість робочих місць 21, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 16 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



«Ангар для базового технічного обслуговування літаків «BOEING-737», «EMBRAER-145», що 
знаходиться за адресою; Дніпропетровська обл.. Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. 
Аеродром, буд. 33; Котельня орендована (договір оренди нерухомого майна № 758 від 29.09.2014 р. 
з ПАТ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАВІА»). що знаходиться за адресою: Дніпропетровсь
ка обл.. Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеродром, буд. 30_____________________________ .

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

Інші відомості:
Основною діяльністю TOB «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» є допоміжне обслуговування 

авіаційного транспорту. Загальна кількість працюючих у TOB «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» - 682 
особи.

Генеральний директор Діденко Олексій Володимирович пройшов навчання з загальних питань 
охорони праці у ДП ДНКК «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 1535 від 09.12.2019р.).______________________

Директор з виробництва Пономарьов Олексій Вікторович, начальник служби охорони праці 
Суркова Олена Володимирівна, головний механік Брагін Генадій Олександрович, начальник 
служби спецтранспорту М ировський Михайло Вікторович, головний інженер служби РІЗ 
Ворончихін Свген Олександрович пройшли навчання з загальних питань охорони праці у ДП 
ДНКК «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 361 від 20.04.2018 р.. № 31/4.6/2019 від 11.02.2019 р.. №
98 від 06.02.2019 р..№  1144 від 03.10.2018 р.. № 1569 від 11.12.2019 р.).___________________________

Начальник служби ЕСТЗП Богомолов Віктор Миколайович пройшов навчання НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» у ДП ДНКК «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 1061 від 21.08.2019 р.).
присвоєно V група з електробезпеки, до та вище 1000 В.__________________________________________

Головний механік Брагін Генадій Олександрович пройшов навчання НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ДП ДНКК 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 1236 від 24.09.2019 р.).

Начальник служби охорони праці Суркова Олена Володимирівна. Начальник служби тепло- і 
санітарно-технічного забезпечення Стрелков Сергій Миколайович, майстер з експлуатації та 
ремонту газового обладнання Щ оголев Ігор Костянтинович, пройшли навчання НПАОП 0.00-1.76- 
15 «Правила безпеки систем газопостачання» у ДП ДНКК «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 165 від 03.03.2020 р..
№ 747 від 06.10.2020 р.. №  835 від 09.07.2019 р..)._________________________________________________

Начальник служби тепло- і санітарно-технічного забезпечення Стрелков Сергій Миколайович, 
майстер з експлуатації та ремонту газового обладнання Щ оголев Ігор Костянтинович, провідні 
інженери Юрченко Захар Ю рійович. Ю діч Павло Володимирович пройшли навчання НПАОП 0.00- 
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у ДП ДНКК 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протоколи №  1160 від 10.10.2018 р.. № 829 від 05.07.2019 р . № 549 від 04.08.2020 р.).

Начальник служби тепло- і санітарно-технічного забезпечення Стрелков Сергій Миколайович 
пройшов навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» у ДП ДНКК «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 1030 від 20.08.2020 р.).__________

Працівники ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» мають професійну підготовку, здобуту в
спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах та на попередньому місці роботи._____

Старший оператор котельні Бунчиков Тарас Анатолійович, старший оператор котельні 
Ханберова Тетяна Миколаївна, старший оператор котельні Белякова Таміла Володимирівна, 
старший оператор котельні Стрижак Олександр Петрович, оператор котельні Бровко Свген 
Дмитрович, оператор котельні Ряба Лариса Олександрівна, оператор котельні Конюшенко Любов 
Григорівна, оператор котельні Борисенко Ольга Михайлівна, слюсар КВПіА Садика Анатолій 
Іванович пройшли навчання з питань охорони праці для операторів котельні. НПАОП 0.00-1.76-15



«Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правила технічної експлуатації теплових 
установок та мереж» у ДП ДНКК «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 736 від 07.10.2020 р.)_______________________

Наказом № 193-АГ від 23.08.2019 р. відповідальним за технічний стан і безпечну експлуатацію 
систем газопостачання в TOR «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» призначено майстра з експлуатації та 
ремонту газового обладнання служби тепло- і санітарно-технічного забезпечення Щ оголева Ігоря
Костянтиновича.________________________________________________________________________________

Наказом № 234-АГ від 23.10.2019 р. відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
котлів ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» призначено начальника служби тепло- і санітарно-
технічного забезпечення Стрелкова Сергія Миколайовича________________________________________ .

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

Наказом № 64 від 11.11.2019 у ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» створена служба з 
охорони праці. Наказом №  250-АГ від 11.11.2019р. начальником служби охорони праці призначена
Суркова Олена Володимирівна.__________________________________________________________________ ,

наявністю служби охорони праці,

При прийомі людей на роботу на ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» проводиться під розписку 
ознайомлення працівників про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих
виробничих факторів.___________________________________________________________________________

У ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» переглянуті, затверджені та введені в дію:_______________
«Положення про службу охорони праці» (наказ № 66 від 11.11.2019 p.); «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 19 від 01.04.2019 p.).

У ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» переглянуті затверджені інструкції з охорони праці та
введені в дію наказом № 36 від 12.10.2020 р. ________________________________________________

Посадові особи мають посадові інструкції, розроблені та затверджені у встановленому порядку. 
Наказом № 72-АГ від 08.10.2020 р. у ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» затверджений склад

комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці, у складі:______________
голова комісії: Пономарьов О.В. - директор з виробництва;___________________________________
члени комісії: Мировський М. В,- начальник служби спецтранспорту;_________________________

Брагін Г. О. -  головний механік;________________________________________________
_________________ Суркова О.В. - начальник служби охорони праці;________________________________
_________________ Ворончіхін С.О. - головний інженер служби РіЗ (заступник голови первинної
__________________________ _________ профспілкової організації ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК»)

Наказом № 19 від 01.04.2019 р. у ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» затверджений перелік
робіт підвищеної небезпеки, для проведення яких необхідне спеціальне навчання._________________

На Підприємстві розроблені та затверджені навчальні плани та програми з питань охорони
праці, електробезпеки та пожежної безпеки.______ ________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці,

На кондиціонери дахові моделі Lenox KGA 240S4BH1M. виробництва «Lennox Industries Inc.» 
(СТТТА') надано сертифікат відповідності, зареєстрований в реестрі системі УкрСЕПРО за № UA
1.013.0035624-10 від 27.04.2010 р.________________ _______________________________________________

Паровому котлу ДКВР-4/13. зав. № 2060. що відпрацював свій нормативний термін, проведено 
експертне обстеження Фахівцями ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» з визначенням граничного 
строку експлуатації (Позитивний висновок експертизи за результатами експертного обстеження 
(технічного діагностування) від 02.05.2018 р. № 170.18.12.1-25.30. за яким строк безпечної
експлуатації парового котла ДКВР-4/13 подовжено до 02.05.2022р.)._______________________________

Паровому котлу ДКВР-6,5/13. зав. № 1738. що відпрацював свій нормативний термін, 
проведено експертне обстеження фахівцями ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» з визначенням 
граничного строку експлуатації (Позитивний висновок експертизи за результатами експертного 
обстеження (технічного діагностування) від 28.08.2020р. № 433.20.12.1-25.30. за яким строк
безпечної експлуатації парового котла ДКВР-6,5/13 подовжено до 28.08.2024р.)___________________

Заключено договір № ПП2601214 від 29.12.2014 р. з ТОВ «Енергополіс» (дозвіл № 0564.14.12



від 14.05.2014 p., виданий Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській
області (продовжений до 13.05.2024 р.) на виконання робіт з технічного обслуговування 
обладнання за переліком (в тому числі кондиціонер даховий моделі «Lenox KG А 240S4BH1M» - 7
одЛд______________________________________________________________________________________________

Заключено договір №  15142/03/210385 від 01.01.2016 р. (додаткова угода № ДУ 
4/15142/03/210385 від 09.09.2019 р.) з ПАТ «ДНІПРОГАЗ» (ПАТ «ДНІПРОГАЗ» має дозвіл № 
0026.16.12 від 26.02.2016 p., виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській
області) на експлуатацію складових газорозподільної системи.____________________________________

Заключено договір № 32А491-7114-19 від 02.09.2019 р. з AT «ДНІПРОГАЗ» (ПАТ 
«ДНІПРОГАЗ» має дозвіл № 0026.16.12 від 26.02.2016 p.. виданий Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області) на надання послуг з технічного обслуговування системи
газопостачання та газового обладнання (крім В О Г ) . _________________________________________

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказо\г 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники TOB «МА 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли медогляд в 
«Авіаційному медичному центрі» TOB «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за розробленими та 
затвердженими графіками (заключний акт за результатами періодичного медичного огляду
працівників від 26.06.2019 р.)___________________________________________________________________

Працівники ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» забезпечені засобами індивідуального захисту.
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Працівники ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» забезпечені санітарно-побутовими
приміщеннями.______________ _ _ _ _ _ _____________________________________________________________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.___________________________________

Підприємство оснащене комп’ютерами, 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, програмним 
забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу 
та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з
питань охорони праці. ________ _______________________________________________________

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

О.В. Діденко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 

Держпраці /У* ґ'-е ї/л 'ї* ' 2& У р. N  £№ /■ ^ ^ _______ .

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, 

устаткування 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.



ч

\

і і оловне управління Держпраці |
І у Диіпоопетбовській області

ЗЬчбї £4, м  2л)20

&б
Я ? /? '/.? '

,/і?М  з&лд


