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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністью «Ретал 
Дніпро».

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького. 259._________________________________
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 34657144, Директор Мацех Андрій Євгенович__________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

т. 789-97-22, Факс 378- 89- 79, mail@retal.dp.ua_______________________________
номер телефону, 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, пр. Богдана Хмельницького. 259__________________
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: 
Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія», срок 
дії страхового полісу до 03.11.2019р.. договір № ОПН-6613 від 03.10.2018р.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Не 
проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Мацех Андрій Євгенович
(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:
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

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

Робочих місць - 9, у тому числі 7, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм.

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

На території підприємства основні будівлі та споруди: адміністративно-побутовий 
корпус, адміністративний корпус, будівля цеху з виготовлення преформ, будівля

будівель споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,
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складу майстерні, цех логотипу, АБК логотипу, мийка, майстерня, цех з 
виробництва преформ, 2 ангари, котельня, склад европіддонів.
ТОВ «Ретал Дніпро складається з таких структурних підрозділів: група сервісного

структурних підрозділів)

обслуговування, лабораторія, відділ головного механіка, відділ головного 
енергетика, цех виробництва преформи. склад сировини та матеріалів, 
транспортна дільниця, дільниця логотипу, дільниця підготовки виробництва, цех 
виготовлення кришки, ділянка обліку багатооборотної тари.

Інші відомості У ТОВ «РЕТАЛ ДНІПРО» діє система управління охороною
праці;

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

Положення про систему управління охороною праці, переглянуте та затверджене 
наказом директора № 23 від 04.04.2013р., «Положення про порядок проведення

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

навчання і перевірки знань з питань охорони праці» затверджене наказом 
директора

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

№ 3 від 03.11.2008р. Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на ТОВ 
«РЕТАЛ

ДНІПРО» розроблені та введені в дію відповідні Положення, посадові інструкції на 
керівників та інженерно-технічних працівників, інструкції з охорони праці на 
професії та види робіт і інша нормативна документація з дотримання вимог та з 
урахуванням специфіки підприємства.

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та 
проведення інструктажів здійснюється відповідно до «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «РЕТАЛ 
ДНІПРО», яке розроблене на основі типового з урахуванням специфіки 
підприємства. Проходження вступного та первинного інструктажів фіксується у 
журналах реєстрації інструктажів, де зазначаються дата іх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи.

До управління охороною праці на ТОВ «РЕТАЛ ДНІПРО» наказами призначені 
керівники та спеціалісти підприємства, обов’язки, права та відповідальність яких 
визначено посадовими інструкціями і які пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці.

Згідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці» директор Мацех А.Є.. пройшов навчання законів та нормативно-правових 
актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці» в ТОВ УК 
«СПЕКТР» (протокол № 73-1 від 20.04.2017р.), а перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Начальник відділу з обслуговування виробництва Слічук К.О. та головний 
енергетик Кошель P.O. пройшли навчання законів та нормативно-правових актів з 
охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці» в ТОВ УК «СПЕКТР» 
(протокол № 093 від 18.05.2017р). а перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Начальник відділу з обслуговування виробництва Слічук К.О. пройшов навчання 
на V гр. електробезпеки до і вище 1000В «Правил безпечної експлуатації
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електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки» в ТОВ УК 
«СПЕКТР» (протокол № 085 від 11,05.2017p), а перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Головний енергетик Кошель 0 .0 . та заступник головного енергетика Головко М.І. 
пройшли навчання на V гр. електробезпеки до і вище 1000В «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98». Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки» 
в ТОВ УК «СПЕКТР» (протокол № 071 від 23.04.2018р). а перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Наказом № 42/1 від 03.04.2017р. у TOB «PETAJ1 ДНІПРО» головного енергетика 
Кошеля О.О. (5 група з електробезпеки) призначено відповідальною особою за 
електрогосподарство підприємства та безпечне виконання робіт.

Інженер з охорони праці Єфімов О.Л. пройшов навчання законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці» в ТОВ 
УК «СПЕКТР» (протокол № 253/4/7/2018 від 29.10.2018р.). а перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Інженер з охорони праці Єфімов О.Л. пройшов навчання на IV гр. електробезпеки 
до і вище 1000В «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98». Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правил пожежної безпеки» в ТОВ УК «СПЕКТР» (протокол № 242 
від 16.11.2018р). а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області.

Відомості про професійно-кваліфікаційний склад працівників служби головного 
енергетика:

- змінний енергетик виробництва Ковтун Олександр Анатолійович. IV гр. до и вище 
1000В, закінчив Технікум електрифікації ДДАУ в 2001р., електрифікація і 
автоматизація с/г технік-електрик, диплом HP № 16170640.

- змінний енергетик виробництва Корнієнко Олексій Іванович, IV гр. до и вище 
1000В, закінчив Коледж електрифікації ,ДДАУ, 2005р., електрифікація і 
автоматизація с/г технік-електрик диплом HP № 27544260

- змінний енергетик виробництва Опольський Павло Францевич, IV гр. до и вище 
1000В. закінчив СГПТУ-34, 1979, електрослюсар підземний диплом А № 516149.

- електромонтер з обслуговування електроустаткування Усенко Дмитро 
Олександрович, IV гр. до и вище 1000В, закінчив ПТУ №6. електромонтажник з 
освітлення мереж, 2004 р.Нац. Метал. Академія (незакінч. вища) диплом HP № 
24081692;

- електромонтер з обслуговування електроустаткування Макогон Ярослав 
Юрійович Жовтоводськ, IV гр. до и вище 1000В, закінчив промисл.технікум ДНУ, 
монтаж і експлуатація електроустаткування. 2009р., технік-електрик диплом HP № 
37311594;
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- змінний енергетик виробництва Скрипник Максим Ігорович, IV гр. до и вище 1000В, 
закінчив ДНУ залізничн. транспорту,2007 p., автоматика та автомтизація на 
транспорті, інженер-електрик залізничного транспорту диплом HP № 32076510;

- електромонтер з обслуговування електроустаткування Шаповал Олександр 
Володимирович закінчив Могилів-Подольский, IV гр. до и вище 1000В, монтажний 
техникум, 2000 p.,монтаж, експлуатація електроустаткування підприємств, технік- 
електрик диплом ВН № 11950759;

Працівники TQB «РЕТАЛ ДНІПРО» забезпечені спецодягом, спецвзуттям й 
індивідуальними засобами захисту, а саме:
костюм від загальновиробничих забруднень, куртка утеплена, спецвзуття, 
рукавиці, каска.

Діелектричні боти №№ 1/1. 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, діелектричні рукавиці 
№№ 1/1, 1/2, 2/1, 2/2. 3/1, 3/2, діелектричні рукавиці №№ 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1. 6/2, 
випробування проводила електротехнічна лабораторія ТОВ «ПОА Купина», 
договір № 0105EQ від 11.01.2016
Наказом №19 від 27.01.2017р. затверджені норми безкоштовної видачі спецодягу 
та засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту,

Покажчик напруги УВН вище 1000В №№ 069/2. 069/3, покажчик напруги «УВН 
Поиск-10» вище 1000В № 400323, покажчик напруги вище 1000В «Екивольта» 
№№ п.114/33, п.114/30, покажчик напруги до 1000В «Контакт 53 ЗМ» №№ 1, 2, З,
4, 5, покажчик напруги до 1000В №№ 34111, 34115, 34103, 34101, 34118, 34119, 
викрутки з ізолюючими рукоятками №№ 1, 2. 3. 4, 5, 6. 7. 8, 9.10, пасатижі з 
ізолюючими рукоятками № 1, круглогубці з ізолюючими рукоятками №№ 1. 2, 3. 4.
5, 6, бокорізи з ізолюючими рукоятками №№ 1, 2, 3, штанга для накладення 
переносного заземлення типу ШЗП-10 №10. тримачі кліщів струмовимірювальних 
№ 0903, штанга ізолююча оперативна 1110-10 №211, штанга ізолююча оперативна 
І1ІО-35 №1, переносний електричний інструмент (6 од.) - випробування проведено 
електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА Купина» договір № 0105EQ від 
11.01.2016.

матеріально-технічної бази

У ТОВ «РЕТАЛ ДНІПРО» розроблені, переглянуті, затверджені та введені в дію:
- Посадові інструкції
- Інструкції з охорони праці, а саме:

- «Інструкція з охорони праці для електромонтера з обслуговування 
електроустаткування»
- «Інструкція з охорони праці при експлуатації електрифікованого 
інструменту» та інші.

У ТОВ «РЕТАП ДНІПРО» ведуться:
- «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;
- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»;
- «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці»;
- «Журнал протоколів перевірки знань»;

Працівники ТОВ «РЕТАЛ ДНІПРО» проходять медичний огляд при прийомі на 
роботу та періодично.

Працівники ТОВ «РЕТАП ДНІПРО» забезпечені санітарно-побутовими 
приміщеннями.
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Нормативно-правова база:
- Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 
0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»:
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»:
- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями».

нормативно-правової

На підприємстві створений кабінет з охорони праці, забезпечений 
плакатами, нагляднок^ агітацією, посібниками, нормативно-правовими актами з 
охорони праці. Нормативна документація оновлюється за допомогою інтернету і

та навчально-методичного забезпечення)

А.Є. Мацех 
(ініціали та прізвище)

^Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
Зйічзріальному органі Держпраці 2 (К /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.
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