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Д Е К Л А Р А Ц ІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство обмеженої відповідальності «Тепличний комбінат
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«Дніпровський», 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, село Єлизаветівка,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

вул. Теплична, буд. 1,30420987, директор Віннікова Марина Геннадіївна, т.(056) 767-61-68
телефаксу, адреса електронної пошти;

mail: dnipro@tk-dnipro.dp.ua____________________________________________________________
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;

51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, село Єлизаветівка,___________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

вул. Теплична, буд. 1_______ _______________________________________________________
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: ПрАТ «УПСК» .___________
(найменування страхової компанії,

1 рік, серії 220-19 №ПНО-6631 від 04.12.2018 р._____________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Віннікова Марина Геннадіївна,____________________________________
(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, устатковання
підвищеної небезпеки:
технологічні транспортні засоби: електронавантажувач ЕВ 687.22. 2005 р.в.. Болгарія.
(найменування виду робіт

державний номер Т05720АЕ. свідоцтво № АЕ002375 від 31.05.2013 p.. видано територіальним
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області.________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

електронавантажувач ЕВ 687.22. 2008 р.в.. Болгарія, державний номер Т05719АЕ,______
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

свідоцтво № АЕ002374 від 31.05.2013 p.. видано територіальним управлінням Держгірпромнагляду
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

у Дніпропетровській області_____
Кількість робочих місць - 8 . в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Будівлі і споруди: адміністративна будівля- 1, виробничі дільниці - 4. автотранспортний парк -1.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор Віннікова М.Г. пройшла навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» Загальний курс
«Охорона праці» та перевірку знань комісією ГУ Держпрапі у Дніпропетровській обл., (виписка з
протоколу № 91 від 04.05. 2017 рЛ
Наказом № 269 від 03.09.2018 р. призначено відповідальну особу по нагляду за безпечною
експлуатацією навантажувачів- головного інженера Зюбенко K.M.. який п р о й ш о в навчання в КП
КМР «Навчально-курсовий комбінат» м. Кам'янське: Загальний курс «Охорона праці» та перевірку
знань комісією ГУ Держпрапі у Дніпропетровській обл. (витяг з протоколу № 244/4.1/2018 від
22.10.2018 р .), ПБЕЕП, ПТЕЕП.ПБ та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
обл. (протокол № 49 від 28.08.2018 р.) IV гр.. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання» та
перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол № 51/1 від 31.08.2018

ЕЛ
Наказом № 199 від 12.06.2018 р. призначено відповідальну особу за електрогосподарство
підприємства та наказом № 255/1 від 31.08.2018 р. призначено відповідальну особу за справний стан
електрообладнання навантажувачів- головного енергетика Литвин О.М.. який пройшов навчання в
КП КМР «Навчально-курсовий комбінат» м. Кам'янське:3агальний курс «Охорона праці» та
перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол № 34/1 від 21.06.2018
Р-). та навчання ПБЕЕП. ПТЕЕП.ПБ та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
обл. (виписка з протоколу № 35/2 від 22.06.2018 рЛ Угр.
Начальник відділу охорони праці Крадожон О.Г. пройшла навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ
ЛАИН» Загальний курс «Охорона праці» та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській обл.. (виписка з протоколу № 210 від 24.11. 2016 р.). пройшла навчання в КП
КМР «Навчально-курсовий комбінат» м. Кам'янське: ПБЕЕП. ПТЕЕП. ПБ та перевірку знань
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол № 16/1 від 22.03.2018 рЛ ІУгр.. навчання
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв
та відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській обл. (протокол № 51/1 від 31.08.2018 рЛ
Наказом № 255/1 від 31.08.2018 р. призначено відповідальну особу за безпечну експлуатацію
навантажувачів - начальника відділу з продажів Петров A.B.. який пройшов навчання в ДП
«Придніпровський експертно- технічний центр Держпраці» та перевірку знань комісією ГУ
Держпраці: Загальний курс «Охорона праці» (витяг з протоколу № 36/23 від 30.09.2016 р Л.
«Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08 (витяг з протоколу
№36/17 від 19.09.2016 р Л
Наказом № 255/1 від 31.08.2018 р. призначено відповідальну особу за технічно справний стан
навантажувачів - начальник колони (автомобільної, механізованої) Трегуб О.І., який пройшов
навчання в КП КМР «Навчально-курсовий комбінат» м. Кам'янське «Правила охорони праці під час
вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 та перевірку знань комісією ГУ Держпраці
у Дніпропетровській обл. (протокол № 24/1 від 27.04.2018 рЛ, «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання»
НПАОП 0.00-1.80-18 та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (протокол
№ 51/1 від 31.08.2018 рЛ, загальний курс «Охорона праці» та перевірку знань комісією ГУ Держпраці
у Дніпропетровській обл. (витяг з протоколу № 56/1 від 27.09.2018 рЛ. «Правила охорони праці на
автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12') та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській обл. (протокол № 58/1 від 28.09.2018 рЛ.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 118 від 29.03.2013 р. на підприємстві створена служба охорони праці, цим наказом
функції служби охорони праці покладені на начальника відділу охорони праці Крадожон О.Г.
Наказом № 22 від 15.01.2018 р. на підприємстві введено в дію Положення про систему
управління охороною праці на підприємстві.
Наказом № 86 від 03.04.2017 р. на підприємстві введено в дію Положення про службу
охорони праці підприємства.
Наказом № 85 від 03.04.2017 р. на підприємстві введено в дію Положення про порядок
навчання та перевірку знань робітників з питань охорони праці, переглянуті, затверджені та введені
в дію інструкції з охорони праці, в тому числі:
- інструкція з охорони праці № 18 для водія навантажувача.
- інструкція з охорони праці № 24 для працівників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних
роботах.
- інструкція з охорони праці № 40 при технічному обслуговуванні акумуляторів.
Наказом № 287 від 28.09.2018 р. на підприємстві створена постійно-діюча комісія з перевірки
знань діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці. Голова комісії- головний інженер
Зюбенко K.M.. члени комісії: головний енергетик Литвин О.М.. начальник відділу охорони праці
Крадожон О.Г.. начальник віплілу з продажів Петров A.B.. начальник колони (автомобільної,
механізованої) Трегуб О.І.
Водій навантажувача Тітов Дмитро Леонідович (посвідчення № 11662 видано ТОВ «УК
Дніпробуд» 09.12.2015 р.) пройшов навчання та перевірку знань інструкції з охорони праці комісією
підприємства (протокол № 5 від 14.12.2018 p.).
Водій навантажувача ІТІилович Валерій Ігорович (посвідчення № 3261 видано ТОВ «УК
«Дніпробуд» 02.04.2015 р.) пройшов навчання та перевірку знань інструкції з охорони праці
комісією підприємства (протокол № 5 від 14.12.2018 p.).
На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246 «Про
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», робітники
підприємства пройшли медогляд в КЗ «Петриківська ЦРЛ» ДОР». Заключний акт від 05.03.2018 р.
На підприємстві ведуться:
- журнал реєстрації вступного інтруктажу з питань охорони праці.
- журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці на підприємсві.
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- журнал ведення протоколів засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці.
Збереження технологічних транспортних засобів здійснюється на території підприємства, що
охороняється. Технологічні транспортні засоби: електронавантажувач ЕВ 687.22. 2005 р.в.. Болгарія,
державний номер Т05720АЕ та електронавантажувач ЕВ 687.22. 2008 р.в., Болгарія, державний
номер Т05719АЕ пройшли технічний огляд у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (Акт технічного огляду
від 27.12.2017 p.). відповідають вимогам нормативних документів і знаходяться у справному стані.
Обслуговування та ремонт, при необхідності, виконують Фахівці спеціалізованих організацій за
окремими договорами та в ремонтній майстерні автотранспортного парку підприємства.
Працівникам підприємства відповідно до норм видаються спецодяг, спецвзуття та
індивідуальні засоби захисту: костюм бавовняний, ботинки. рукавиці, куртка ватна.
Працівники підприємства забезпечуються санітарно- побутовими приміщеннями.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі та нормативні акти з охорони праці, серед
яких:
- Закон України «Про охорону праці»
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджених накказом
МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р.(зі змінами):
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 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 0.00-4.12-2005 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання».
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог
«Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці".
На підприємстві є в наявності куток «Охорона праці», який забезпечений стендом,
посібниками, розроблені тематичні плани, програми навчання та перевірки знань з питань охорони
праці. Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.
нормативнр-цравр^ої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.Г. Віннікова
(ініціали та прізвище)

20 грудня 2018 р.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпрація ^
2018р. № - ^ # 2 ________.

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.".

