
ДЕКЛАРАЦІЯ Центр надання адміністративних послуг

відповідності матеріально-технічної бази вимогам з а к а ^ д е в р ^ і
охорони праці ___' - Н -ГРУ-20Ш

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністью «ІНДЕКО»____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51909. Дніпропетровська обл.. м. Кам'янське, в у л . С.Х. Горобця 20. 20 А________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

код ЄДПОУ 30095458. директор Арабський Олег Петрович, тел.. (0569) 58-47-70______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

___________________________________ E-mail: indeko@ukr.net____________________________________
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 карти платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреси електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

Дніпропетровська обл.. м. Кам’янське, вул. С.Х. Горобця 20. 20 А . ТОВ «ІНДЕКО»__________
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особам і-

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія» . серія 220-19 №  ПНО-6482, виданий 15.01.2018р

термін дії один рік_____________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)
Я, Арабський Олег Петрович_____________ _________________________________________ ___________ _

(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 робії 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткуванні; 
підвищеної небезпеки: Експлуатація технологічних транспортних засобів, а саме:

Навантажувач електричний CPD30J. ідент.№ 080516907. 2008 р.в.. «Е-Р EQUIPMENT CO.. LTD». 
Китай, держ. № Т00478АЕ. свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 000285. видане 20.01.2011 р
Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області__________________
( 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 
Навантажувач електричний F B I5-7 VFH 435. шасі №81 Е05966. 2008 року випуску. ТСМ, Японія 
держ. № Т2481ДН. свідоцтво про реєстрацію серія ТДН №2481 . видане 08.05.2008р Територіальниіу
управлінням по Дніпропетровській області_______________________________________________________
(застосовуються ) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць 20. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 2 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
будівель і споруд (приміщень) -  6. виробничих об’єктів -  цехів - 1. підрозділів -  2________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор підприємства - Арабський Олег Петрович -  пройшов навчання ; 
Загального курсу охорони праці в ДП “ Придніпровський ЕТЦ”. перевірка знань здійснена комісієк 
Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області ( витяг з протоколу № 3 6 /2 0 -1 7  ві,г 
3 0 .0 3 .2 0 1 7 р .)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
Інженер з охорони праці Коник Валерій Михайлович -  пройшов навчання з Загального курс^ 
охорони праці в ДП “ Придніпровський ЕТЦ”, перевірка знань здійснена комісією Головногс 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №36/33 від 27.10.2016р.) 
Навчання “ Правил охорони праці під час вантажно-розвантажних робіт” (НПАОП 0.00 -1.75-15) t 
Комунальному підприємстві Кам’янської міської ради “Навчально-курсовий комбінат”, перевірка знані
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в Комунальному підприємстві Кам’янської міської ради ‘'Навчально-курсовий комбінат", перевірка 
знань здійснена комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, (протокол 
№66/1 від 30.11.2017р.); Навчання “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (4-та 
група) в ДП “Придніпровський ЕТЦ”. перевірка знань здійснена комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, (витяг з протоколу №36/24 від 19.10.2016р.)
Головний інженер - Масловський Павло Миколайович призначений відповідальним за безпечну 
експлуатацію та справний стан електронавантажувачів на підприємстві згідно наказу №23/1 від 
05.02.2018р. Пройшов навчання з Загального курсу охорони праці в ДП “Придніпровський ЕТЦ”. 
перевірка знань здійснена комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
(витяг з протоколу №36/01 від 25.02.2016р.); Навчання “Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажних робіт” (НПАОП 0.00 -1.75-15) в Комунальному підприємстві Кам’янської міської ради 
“Навчально-курсовий комбінат”, перевірка знань здійснена комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області. ( протокол № 81 від 19.12.2018 р.). Навчання “Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті” (НПАОП 0.00-1.62-12) (протокол №66/1 від 30.11.2017р.) в Комунальному 
підприємстві Кам’янської міської ради “Навчально-курсовий комбінат”, перевірка знань здійснена 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, (протокол №66/1 від 
30.11.2017р.). Навчання “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (2-га група) в 
комісії підприємства (протокол №1 від 05.01.2018 р.).
Енергетик - Охрімчук Сергій Андрійович - пройшов навчання з Загального курсу охорони праці в 
ДП “ Придніпровський ЕТЦ”. перевірка знань здійснена комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, (витяг з протоколу №36/53-17 від 30.10.2017р.). Навчання “Правил охорони 
праці під час вантажно-розвантажних робіт” (НПАОП 0.00 -1.75-15) в Комунальному підприємстві 
Кам’янської міської ради “Навчально-курсовий комбінат”, перевірка знань здійснена комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, (протокол № 81 від 19.12.2018 р.). 
Навчання “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (5-та група) в ДП 
“Придніпровський ЕТЦ”. перевірка знань здійснена комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, (витяг з протоколу №36/44-18 від 26.10.2018р.)
Начальник зміни -  Пузир Іван Васильович -  призначений відповідальним за безпечне проведення 
робіт електронавантажувачами на підприємстві згідно наказу №23/1 від 05.02.2018р. Пройшов навчання 
з Загального курсу охорони праці в ДП “ Придніпровський ЕТЦ”. перевірка знань здійснена комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, (витяг з протоколу №36/33 від 
27.10.2016р.). Навчання “Правил охорони праці під час вантажно-розвантажних робіт” (НПАОП 0.00 - 
1.75-15) в Комунальному підприємстві Кам’янської міської ради “Навчально-курсовий комбінат ”, 
перевірка знань здійснена комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, ( 
протокол № 81 від 19.12.2018 р.). Навчання “ Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів” (2-га група) в комісії підприємства (протокол №1 від 05.01.2018 р.).
Пройшли перевірку знань Правил безпечної експлуатації навантажувальної техніки водіїв 
навантажувачів ТОВ «ІНДЕКО»:
Продай Д.В. -  водій електронавантажувача, посвідчення водія №ГТ-03.003, видане ТОВ «Центр 
сертифікаційних випробувань навантажувальної техніки», протокол №109 від 25.07.2011р.. 
повторна перевірка знань 11.07.2018р в ТОВ «Центр сертифікаційних випробувань 
навантажувальної техніки». Навчання “ Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів” (2-га група) в комісії підприємства (протокол №1 від 05.01.2018 р.).
Пройшов перевірку знань інструкцій з охорони праці постійно діючою комісією підприємства 

(протокол №43 від 17.08.2018р.), допущений до самостійної роботи наказом по підприємству №48/1 
ОП від 20.08.2018р. Навчання з безпечного виконання робіт з обслуговування акумуляторних 
батарей, за “Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (протокол №125 
від 25.01.2018р.). в ДП “Запорізький навчально-курсовий комбінат”. На підставі наказу МОЗ 
України від 21.05.2007р. пройшов медогляд 17.10.2018р. у «Центрі первинної медико-санітарно1 
допомоги №2» м. Кам’янське.
Науменко С.Б. -  водій електронавантажувача посвідчення водія №АК14-168, видане ТОВ «Цент[ 
сертифікаційних випробувань навантажувальної техніки», протокол №445 від 27.00.2014р. 
повторна перевірка знань 11.07.2018р в ТОВ «Центр сертифікаційних випробувані 
навантажувальної техніки». Навчання “Правил безпечної експлуатації електроустаповоь 
споживачів” (2-га група) в комісії підприємства (протокол №1 від 05.01.2018 р.).
Пройшов перевірку знань інструкцій з охорони праці постійно діючою комісією підприємстві 
(протокол №43 від 17.08.2018р.), допущений до самостійної роботи наказом по підприємству



№48/1 ОП від 20.08.2018р.
Навчання з безпечного виконання робіт з обслуговування акумуляторних батарей, за 
“ Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (протокол №125 від
25.01.2018р.), в ДП “Запорізький навчально-курсовий комбінат”
На підставі наказу M Q3 України від 21.05.2007р. пройшов медогляд 17.10.2018р. у «Центрі 
первинної медико-санітарної допомоги № 2» м. К ам’янське.
Науменко С.Б. -  водій електройавантажувача посвідчення водія № АК14-168, видане ТОВ 
«Центр сертифікаційних випробувань навантажувальної техніки», протокол №445 від 
27.00.2014р., повторна перевірка знань 11.07.2018р в ТОВ «Центр сертифікаційних 
випробувань навантажувальної техніки». Навчання “ Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів” (2-га група) в комісії підприємства (протокол №1 від 
05.01.2018 р.).
Пройшов перевірку знань інструкцій з охорони праці постійно діючою комісією підприємства 
(протокол №43 від 17.08.2018р.), допущений до самостійної роботи наказом по підприємству 
№48/1 ОП від 20.08.2018р.
Навчання з безпечного виконання робіт з обслуговування акумуляторних батарей, за 
“ Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (протокол №125 від 
25.01.2018р.), в ДП “Запорізький навчально-курсовий комбінат”
На підставі наказу МОЗ України від 21.05.2007р. пройшов медогляд 18.10.2018р. у «Ц ентрі. 
первинної медико-санітарної допомоги № 2» м. Кам’янське.
Згідно Наказу по підприємству №Ю/ОП від 07.02.2011р. на підприємстві створена служба 
охорони праці. Цим наказом функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони
наявністю служби охорони праці, 
праці Коника В.М.
Переглянуті та введені в дію Наказом по підприємству № 246 від 22.12.2017р. “ Положення

про службу охорони праці на ТОВ «ІНДЕКО», “ Положеня про порядок проведення навчання
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 

та перевірку знань з питань охорони праці ТОВ «ІНДЕКО».

Переглянуті та введені в дію Наказом по підприємству № 250 від 27.12.2017р. інструкції з 

охорони праці: №3 ’’Для водія електройавантажувача”, № 14”При безпечному виконанні 

завантажно-розвантажних робіт”, №33 ” По безпечній експлуатації і обслуговуванню тягових 

акумуляторних батарей електронаваитажувачів”,

Переглянута та введена в дію Наказом по підприємству №9 від 04.01,2018р. інструкція з 

охорони праці № 26 ” Про надання першої до медичної допомоги при нещасних випадках ”

На підприємстві ведуться:
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- журнал реєстрації вступного інструктажу;

- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві створена комісія по перевірці знань з питань охорони праці, згідно Наказу 

№ 235/ОП від 06.12.2017р. Комісія працює в складі: голова комісії - М асловський П.М. -  

головний інженер, та члени комісії -  Коник В.М. -  інженер з охорони праці, Охрімчук С.А. -  

енергетик, уповноважена особа від трудового колективу з охорони праці на підприємстві -  

Пастух В.Ф.
Електронаваитажувачі укомплектовані експлуатаційною документацією, що містить 

технічні дані, технічний опис, вимоги (правила), що запобігають виникненню небезпечних 
ситу ацій при експлуатації й ремонті.
експлуатаційної документації,

Електронаваитажувачі пройшли технічний огляд у ДП “ Придніпровський ЕТЦ” (акт



технічного огляду від 10.03.2018р.)
Збереження електронавантажувачів здійснюється на охоронній території підприємства, в 
спеціально відведеному закритому вентильованому приміщенні. Обслуговування та ремонт 
електронавантажувачів здійснюється досвідченими фахівцями спеціалізованої організації 
ТОВ “ ДЕМ ІКС” договір № ДСО Дн 17/12/18 від 17.12.18 р..
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям, індивідуальні засоби захисту

згідно норм видачі у повному обсязі.
засобів індивідуального захисту

Кабінет з охорони праці забезпечений нормативно-правовою документацією з охорони праці: 

Закон України «Про охорону праці»;

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірка знань 

з питань охорони праці»;
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; 

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 

«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» затверджені 27.08.2018 р. 

наказом № 1220 М іністерства соціальної політики України;

«Порядок проведення державного огляду великотоннажних та іиших технологічних 

транспортних засобів» затверджено 27.01.2010 р. наказом №9 Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ;

«Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві» затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р.

№1232;
«Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» 

з а т в е ^
норма'^їйіемщавовот та ріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.П.Арабський
(ініціали та прізвище)

19 грз
Декларац і я" ̂ зреєстро вам а у журналі обліку субєкп б  господарювання у територіальному органі 

Держпраці 2О ^ р .  N _____ .

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 чере 

свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган 

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".
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