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« ■  л п о М і -  П С І Г П Л П Л Т Т Т СДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Г) і

Відомості про роботодавця:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ»
для юридичної особи: найменування юридичної особи,

вул. Петра Сагайдачного 1А, с. Знаменівка, Новомосковський район, 
Дніпропетровська область, 51281

місцезнаходження,

____________________________ 00382728___________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________ Генеральний директор: Чупрін Андрій Леонідович
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_______________ (063) 360 23 66, , оі(а),nzmv.dp.ua___________________
номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти

вул. Петра Сагайдачного 1А, с. Знаменівка, Новомосковський район, 
Дніпропетровська область, 51281

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
_______________________________ СТ Домінанта_________________________________

(найменування страхової компанії,

_________________________ ЦВО-17 №0025УНД__Строк дії договору до 10 жовтня 2018р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____________
_____________________________ не проводився____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Чупрін Андрій Леонідович__________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

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:
експлуатація технологічних транспортних засобів

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної 
небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

№
з\п

Т ип , м арка Р ік
випуску

Заводск . № П ри во
Д

Ш асі № Завод-
виготов.

Д ерж .
ном ерний

знак

Т ехпаспо  
(серія , ном

1
ЕВ-687.28.10. 2003 687.02.44 елект 50340 Балканка

Р
Т 9879 
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ТДП № 98

2
ЕВ-687.22.10 2005 687.05.09 елект 104119

5
Балканка Т 9881 

ДП
ТДП № 98

3
ЕВ-687.22. 2002 687.02.17. елект 50239 Балканка Т 9881 

ДП
ТДП № 98

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, 
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)



без отримання відповідного дозволу,

_______________________________________ 9_________________________________
кількість робочих місць,

_____________________________________________ з_______________________________________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

____________________________________________ 2________________________________________
будівель і споруд (приміщень),

_____________________________________________ 2_______________________________________
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Головного інженера Ломаку В. В. наказом по підприємству
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

№ 5 від 16.04.2018 призначено відповідальним за дотриманням вимог законодавства
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

з питань охорони пусті та промислової безпеки. Наказом № 7 від 16.04.2018_____
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інженером з охорони праиі призначено Пайкова О. О. На підприємстві уозуоблено й
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
затверджено наказом № 8 від 16.04.2018«Положення про службу охорони праиі»

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
й «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». На підприємстві навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з 
питань охорони праиі здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено й затверджено 
наказом № 9 від 16.04.2018 посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праці, 
інструкції з безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки(за переліком 18 
примірників), в тому числі інструкцію № 10 з охорони праиі для водія
автонавантажувача , інструкцію № 16 з охорони праиі при виконанні робіт з 
інструментом та пристроями та інструкцію. Наказом № 10 від 16.04.2018 на 
підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праиі. Директор 
Чупрін А.Л.,головний інженер Ломака В.В., та інженер з охорони праиі Панков О.О. 
пройшли навчання загальних питань з охорони праиів ТОВ «Дніпробуд» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області 
Робітникам підприємства присвоєно професію водій навантажувача виданий 
20.03.2018 ТОВ «Дніпрострой»). Робітники підприємства навчені у встановленому 
порядку і проходять перевірку знань загальних питань з охорони праиі в обсязі 
виконуваних робіт своєю комісією з перевірки знань з питань охорони праиі
(протоколи: № 2 від 17.04.2018 й № 3 від 18.04.2018).На підприємстві розроблено й 
затверджено наказом № 1 1  від 17.04.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та 
призначено особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки 
.Наказом № 12 від 17.04.2018 відповідальність за організацію та безпечне виконання 
робіт покладено на головного інженера Ломаку В.В. Наказом № 1 7  від 17.04.2018 
відповідальність за підготовку об'єктів до проведення робіт підвищеної небезпеки 
покладено на головного інженера Ломаку В.В. Наказом № 17 від 17.04.2018
відповідальність за стан і утримання засобів індивідуального захисту, справність цих 
засобів покладається на головного інженера Ломаку В. В. Допуски до стажування і 
самостійної роботи оформлюються наказами по підприємству. При допуску до 
роботи робітники проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони 
праиі на робочому місці (за особистим підписом). Робітникам видаються інструкції з 
безпечних методів робіт. На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація 
(паспорти та інструкції з експлуатації) На підприємстві є необхідна нормативно-



технічна документація й розроблено технологічні карти на виконання робіт 
підвищеної небезпеки. На підприємстві організоване проведення медичних оглядів 
праиівників під час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом 
трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку 
проведення медичних оглядів праиівників певних категорій, затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 (медичні довідки 
про проходження попереднього медичного огляду праиівників, видані 16.04.2018 КЗ 
«Клінічна міська лікарня №2» Дніпропетровської обласної ради»). Робітники 
підприємства забезпечуються спеиіальним одягом, спеиіальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпечення праиівників спеиіальним одягом, спеиіальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби індивідуального 
захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. 
Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку. На підприємстві 
є в наявності нормативно-правові акти з охорони праиі. в тому числі Закон України 
«Про охорону праиі». «Правша охорони праиі під час роботи з інструментом та 
пристроями» тощо. Наказом № 19 від 17.04.2018 головний інженер Ломака В.В. 
призначено особою, відповідальною за облік, зберігання та актуалізаиію фонду 
нормативно-правових актів з охорони праиі. Матеріально-технічна база підприємства 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки. На 
підприємстві ведуться: журнал реєстраиії вступного інструктажу з питань охорони 
праиі; журнал реєстрами інструктажів з питань охорони праиі на робочому місці; 
журнал реєстраиії інструкцій з охорони праиі; журнал реєстраиії видачі інструкцій з 
охорони праці; Наказом № 9 від 16.04.2018 відповідальним за проведення первинного 
та повторного інструктажів на робочому місці, а також за ведення журналів 
призначено головного інженера Ломаку В. В

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у

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.”.

08 травня 2018 р.

(ініціали та прізвище)
А.Л.Чупрін

територіальному 2 0 Р-


