
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з 
питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод
промислових виробів «Дніпровський»_______________ ______________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної 

49021, Україна, м. Дніпро, вул. Снмиренківська, буд. 4А, кімната 409_______________
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 39102693____________________________________________________ ____________
код згідно з ЄДРПОУ,

директор Диханов Віталій Володимирович ________________________________ _______
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

(056)732-03-49: info@distas.com.ua____________________________________________ _ _ _
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки податків номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти,

Роботи виконуються за адресом: 49021, м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд.4А
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
_____________________________ Договір не укладався__________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
________________ Добровольний аудит з охорони праці не проводився________________
(дата проведення аудиту)

Я, Диханов Віталій 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:

Технологічні транспортні засоби:__________________________________________

1.Навантажувач електричний вилковий з противагою «ТОУОТА» 7РВЕР15, 
2007р.випуску, країна виробник Франція, зареєстровано Головним Управлінням

mailto:info@distas.com.ua


Держпраці у Дніпропетровській обл. присвоєно державний номерний знак Т08152АЕ,
свідотство про реєстрацію АЕ 005612________________________________________________

2. Автонавантажувач вилковий «ЕР» FG 18Т, 2008 р.випуску країна виробник 
Китай, зареєстровано Головним Управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл. 
присвоєно державний номерний знак Т08771АЕ, свідотство про реєстрацію 
АЕ006617___________________________________________________________________________

3. Автонавантажувач вилковий «Балканкар» ДВ 1792.33, 1990 р. випуску, країна 
виробник Болгарія, зареєстровано Головним Управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській обл. присвоєно державний номерний знак Т08770АЕ, свідотство 
про_____реєстрацію АЕ006616___________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної

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

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

10 робочих місць, з них 3 на яких існує виникнення травм_______________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівлі-4 в тому числі адміністративна, дільниць-4____________________________
будівель і споруд(приміщень), виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості Директор Диханов Віталій Володимирович, пройшов навчання 
в Навчально-виробничому центрі «Професійна безпека» та перевірку знань 
Загального курсу з питань охорони праці в комісії, що створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області Наказ №1393 від 26.05.2017р. 
(витяг з протоколу № 81-516-17 від 06.10.2017р.), «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки» в комісії, що створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ №405 
від 30.11.2016р. (витяг з протоколу № 124 від 23.06.2017р.) (IV група з електробезпеки, 
до 1000В), «Правил пожежної безпеки в Україні згідно наказу МВС України
№1417від30.12.2014р.», витяг з протоколу №123 від 06.06.2017р.______________________

Ткаченко Володимир Васильович заступник директора з технічних 
питань пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань Загального 
курсу з питань охорони праці в комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ № 102 від 
27.06.2017р. ( в и т я г  з  п р о т о к о л у  № 220 від 07.11.2017р.). «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» в комісії, що створена 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській праці 
області Наказ № 102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 203 від 12.10.2017р.) (IV 
група з електробезпеки, до та вище 1000В), «Правил будови та безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 № 102 в комісії, що створена 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській праці 
області Наказ № 102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 195 від 05.11.2017р.), 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»



НПАОП 0.00-1.75-15 в комісії, що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ № 102 від 27.06.2017р. (витяг з 
протоколу №028 від 21.02.2018р.), «Правил охорони праці при роботі на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07 в комісії, що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ № 68 від 21.03.32018р. (витяг з 
протоколу №113 від 07.06.2018р.).

Головний енергетик Цимбал Сергій Володимирович пройшов навчання в 
ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань Загального курсу з питань охорони праці в 
комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській праці області Наказ № 68 від 21.03.2018р. (витяг з протоколу 
№ 117 від 14.06.2018р.), «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил пожежної безпеки» в комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ №68 від 
21.03.2018р. (витяг з протоколу № 184 від 04.09.2018р.), (V група з електробезпеки, до 
та вище 1000В), «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 № 102 в комісії, що створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ № 102 
від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 195 від 05.11.2017р.)„ «Правил безпеки систем 
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В 2.5-20-2001 Наказ №102від 27.06.2017р. 
(витяг з протоколу №205 від 19.11.2017р.), «Правил охорони праці при роботі на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ № 68 від 
21.03.32018р. (витяг з протоколу №113 від 07.06.2018р.), «Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75- в комісії, що створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській праці
області Наказ № 102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 239 від 27.11.2017.)_______

Заступник головного механіка Целуйко Віталій Григорович пройшов 
навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань Загального курсу з питань 
охорони праці в комісії, що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ № 68 від 21.03.2018р. (витяг з 
протоколу № 139 від 10.07.2018р.), «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил пожежної безпеки» в комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ №68 від 
21.03.2018р. (витяг з протоколу №»149 від 25.07.2018р.), (IV група з електробезпеки, 
до та вище 1000В), «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 Наказ №68 від 21.03.2018р. (витяг з протоколу № 114 від 
08.06.2017р.), «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 в комісії, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській праці області Наказ № 68 від 
21.03.2018р. (витяг з протоколу №119 від 15.06.2018р.),_______________________________

Заступник головного енергетика Кузнецов Віталій Олегович пройшов навчання 
в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань Загального курсу з питань охорони праці в 
комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській праці області Наказ № 102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу



електробезпеки, до та вище 1000В), у разі ного в і д с у т н о с т і  (відпустка, лікарняний, 
відрядження) відповідальний заступник головного енергетика Кузнецов В.О., який 
пройшов навчання ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань з питань охорони праці 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» в комісії, 
що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській праці області Наказ № 102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу
№»265 від 26.12.2017р.), (IV група з електробезпеки, до та вище 1000В),_________
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони

праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 5 від 18.05.2018р. замість наказу №8 від 01.11.2017р., 
створена служба з питань охорони праці. Виконання функцій служби охорони праці 
цим же наказом покладено на інженера з охорони праці Шабельника Юрія 
Миколайовича. Переглянуте та затверджене наказом № 6 від 24.05.2018р.
«Положення про службу охорони праці»___________________________________________
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці наказ 
№ 8 від 21.03.2016р., в вересні 2018 року було переглянутий склад комісії, 
наказом №10 від 14.09.2018р. було затверджено новий склад. Голова комісії 
заступник директора з технічних питань Ткаченко Володимир Васильович та члени 
комісії: головний енергетик Цимбал Сергій Володимирович, інженер з охорони праці 
Шабельник Юрій Миколайович, заступник головного механіка Целуйко Віталій 
Григорович, уповноважений представник трудового колективу Селезньов Андрій
Олегович______________ ____________________________________________________________
Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію, проходять навчання, 
перевірку знань з питань охорони праці та відповідні інструктажі з питань охорони 
праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»________________________________

Наказом №9 від 12.09.2018р. призначено відповідальних осіб за безпечну 
експлуатацію, та технічний стан навантажувачів:

1. Заступника головного енергетика Кузнєцова Віталія Олеговича;
2. На час відпустка, лікарняний, відрядження-заступника головного 

механіка Целуйко Віталія Григоровича.________________________________

Перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві переглянуті та затверджені 
наказом № 13 від 06.11.2017р. Наказом № 10 від 02.11.2017 р. перезатвердженні, та 
введені в дію на підприємстві інструкції з охорони праці, які знаходяться на кутках з 
охорони праці та у відповідальних за проведення інструктажів, в тому числі при
експлуатації технологічних транспортних засобів, що декларуються:________________
№15 -Інструкція з охорони праці для водія електронавантажувача. №21-Інструкція з 
охорони праці для водія автонавантажувача.________________________________________

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію. Навчання та перевірка 
знань з питань охорони праці проводиться відповідно до вимог «Положення про



електробезпеки, до та вище 1000В), у  разі його в і д с у т н о с т і  (відпустка, лікарняний, 
відрядження) відповідальний заступник головного енергетика Кузнецов В.О., який 
пройшов навчання ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань з питань охорони праці 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» в комісії, 
що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській праці області Наказ № 102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу
№»265 від 26.12.2017р.), (IV група з електробезпеки, до та вище 1000В),_________
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони

праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 5 від 18.05.2018р. замість наказу №8 від 01.11.2017р., 
створена служба з питань охорони праці. Виконання функцій служби охорони праці 
цим же наказом покладено на інженера з охорони праці Шабельника Юрія 
Миколайовича. Переглянуте та затверджене наказом № 6 від 24.05.2018р.
«Положення про службу охорони праці»___________________________________________
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці наказ 
№ 8 від 21.03.2016р., в вересні 2018 року було переглянутий склад комісії, 
наказом №10 від 14.09.2018р. було затверджено новий склад. Голова комісії 
заступник директора з технічних питань Ткаченко Володимир Васильович та члени 
комісії: головний енергетик Цимбал Сергій Володимирович, інженер з охорони праці 
Шабельник Юрій Миколайович, заступник головного механіка Целуйко Віталій 
Григорович, уповноважений представник трудового колективу Селезньов Андрій
Олегович___________ _______________________________________________________________
Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію, проходять навчання, 
перевірку знань з питань охорони праці та відповідні інструктажі з питань охорони 
праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»________________________________

Наказом №9 від 12.09.2018р. призначено відповідальних осіб за безпечну 
експлуатацію, та технічний стан навантажувачів:

1. Заступника головного енергетика Кузнєцова Віталія Олеговича;
2. На час відпустка, лікарняний, відрядження-заступника головного 

механіка Целуйко Віталія Григоровича.________________________________

Перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві переглянуті та затверджені 
наказом № 13 від 06.11.2017р. Наказом № 10 від 02.11.2017 р. перезатвердженні, та 
введені в дію на підприємстві інструкції з охорони праці, які знаходяться на кутках з 
охорони праці та у відповідальних за проведення інструктажів, в тому числі при
експлуатації технологічних транспортних засобів, що декларуються:________________
№15 -Інструкція з охорони праці для водія електронавантажувача. №21-Інструкція з 
охорони праці для водія автонавантажувача.________________________________________

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію. Навчання та перевірка 
знань з питань охорони праці проводиться відповідно до вимог «Положення про



працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту». Наказом № 9 від 07.09.2018 року на підприємстві створена 
комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходить на 
підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби 
індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються технічно 
справному стані відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробника._____________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально- 
методичне для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони 
праці в повному обсязі.

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, метою якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганди безпечних умов праці та профілактики аварій, виробничого 
травматизму і професійних захворювань. Матеріально-технічна база відповідає
вимогам законодавства з охорони праці.__________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.В. Диханов
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ р .  № 7^  ________ .

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.”.


