
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бг 

законодавства з питань охорони

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЛПРОМ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Дніпропетровська обл. 49044, мЛніпро, вул.Гоголя. буд.15. оф.37. код ЄДРПОУ 41008928.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

директор: Пфафф Григорій Володимирович, тел.0505710912, тел./факс (0562)31-36-54. 
E-m ail: valprom@/i .ua

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;
м.Дніпро, вул. Курсанська 1 -ж

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ

(найменування страхової компанії

діє по 17.04.2019р. Договір серія 220-01 № ЦВ-006-180348
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і_________________

Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Пфафф Григорій 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:_________________________________________
Технологічних транспортних засобів

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

Автонавантажувач вилковий___________________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки,

Модель Н-60-Н. рік виготовлення 1991р. країна виробник -  Північна Ірландія, державний
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

номерний знак Т08010АЕ, зареєстрований Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській обл. 02 жовтня 2017 року, свідоцтво АЕ 005359

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
кількість робочих місць -  5

кількість робочих місць,
в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  1

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
одна адміністративно-господарська будівля

будівель і споруд (приміщень),

один виробничий цех_________________________________________________________________
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості -  директор Пфафф Г.В., заступник директора Балмагамбетов І.Х., 
керівник виробничого цеху Черевань Д.М., спеціаліст з ОП Тихонов В.М. пройшли 
навчання в комбінаті «Профі Лайн», »Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів. «Охорона праці». Протокол № 302/4.5/2017р. від 26.12.2017р.,

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра
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Протокол № 241/4.6/2017р. від 30.10.2017р.

- заступник директора Балмагамбетов І.Х., керівник виробничого цеху Черевань 
Д.М., спеціаліст з ОП Тихонов В.М. пройшли навчання в комбінаті «Профі Лайн», 
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, IV група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол від 14.12.2017р., 
протокол від 13.04.2018р. № 278.

- директор Пфафф Г.В., заступник директора Балмагамбетов І.Х., керівник 
виробничого цеху Черевань Д.М., спеціаліст з ОП Тихонов В.М. пройшли навчання в 
комбінаті «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.75-15р. «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт». Протокол № 757 від 23.07.2018р.

- Відповідальним за безпечну експлуатацію навантажувача по підприємству 
призначено керівника виробничого цеху Черевань Д.М., наказ №  41 від 05.02.18р.

- Водії навантажувача Гриценко В.М. та Бородай А.М. пройшли навчання в ТОВ 
«Центр сертифікаційних випробувань навантажувальної техніки», посвідчення водіїв 
навантажувача АК17-595 від 03.10.17р. та посвідчення АК18-122 від 15.02.18р.

- Водії навантажувача Гриценко В.М. та Бородай А.М. пройшли навчання та 
перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з 
загального курсу «Охорони праці», Інструкції з охорони праці в обсязі виконуваних робіт, 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт». Протокол перевірки знань №2 від 29.02.18р.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
Наказом № 34 від 23.01.18р. на підприємстві створено службу охорони праці та 
призначено особу, відповідальну за охорону праці -  спеціаліста з ОП Тихонова В.М.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», на підприємстві ТОВ «ВАЛПРОМ» наказом № 35 від 24.01.18р. створено комісію 
з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії: Балмагамбетов І.Х., заступник директора
Члени комісії : Тихонов В.M., спеціаліст з ОП 

__________________ Черевань Д.М., керівник виробничого цеху__________________________
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві ТОВ «ВАЛПРОМ», наказом № 29 від 22.01.18р. затверджені та введені в 
дію інструкції з охорони праці:

- Інструкція з охорони праці № 3 водія навантажувача
- Інструкція з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на 

виробництві
- Інструкція з охорони праці № 8 при вантажно-розвантажувальних роботах, та інші

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції 
по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. 
Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, 
затверджений директором підприємства:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
- Журнал протоколів перевірки знань;

_- Журнал огляду технологічної тари та вантажозахоплювальних пристроїв___________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони 
праці;

- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;



- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.
експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та 
наказу №  02/РП  від 21.11.2017р., працівники ТОВ «ВАЛПРОМ», які виконують роботи з 
підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: комбінезони, черевики шкіряні, 
рукавиці комбіновані, респіратори, каски захисні, окуляри захисні, спецвзуття та іншими 
засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою 
КМУ № 761 від 27.08.2008р.____________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених 
робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення:________________________

- Закон України «Про охорону праці»;________________________________________________
- Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»; ____________
- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;____________________
- НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 

робіт;_____________________________________________________ ______________________________
- НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;_______________
- Технічний регламент засобів індивідуального захисту (Постанова КМ У №761 від_____

27.08.2018р.);____________________________________________________________________________
- Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших_______

технологічних транспортних засобів (затверджений наказом Державного комітету України 
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 9 від 27.01.2010рЛ__________

- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;__________________
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці;_______
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці_________

підприємства;___________ _______________________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій;_____________________ _____
- НПАОП 0.00-6.03-93 Положення про опрацювання і затвердження власником________

нормативних актів, що діють на підприємстві;___________________________
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями_______

охорони праці працівників.___________________________________________________________ _
нормативно-правової

Договір техобслуговування навантажувача № СР-1003 від 15.05.18р. з ТОВ «СТО_________
БАЛКАНТАР»__________________________________________________________________________

та матеріально-технічної бази
На підприємстві у наявності куточок з охорони праці забезпечений плакатами, наглядною
агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально-методичне_______
забезпечення поповнюється за допомогою інтернету та періодичних видань._____________ _

__________________
(підпис) V *  ^ГіцфЙли та прізвище)/

2 0 /^ р .щШШДекларація 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.”


