Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці
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Відомості про роботодавця:
Приватне Акціонерне Товариство «Оріль-Лідер»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51831, Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1
місцезнаходження.

код ЄДРПОУ 24426809,
код згідно з ЄДРПОУ,

президент Писарєв Максим Елеонорійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

контактний телефон (056)740-50-16
номер телефону

e-mail: oreI-leader@mhp.com.ua
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;
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

51831, Дніпропетровська обл., Петриківський район, с. Єлизаветівка. вул. Хмельницького. 1
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 відсутній
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився

Я, Писарєв Максим Елеонорійович__________________________________________ ,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

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:
зварювальні роботи._________________________________________________________________
Кількість робочих місць: 13; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм: 7.________ _____________________________________________________________________
(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, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм.

Кількість будівель і споруд (приміщень): 1-будівля адміністрації, 1-будівля інкубатора. 1-_____
будівля пожежної частини, 1 - будівля котельні, цех забою та переробки курчат бройлерів, 24 виробничих дільниць з вирощування птиці, дільниця по забезпеченню кормами та

підстилковими матеріалами, транспортно - ремонтний цех, будівельна служба, ремонтна
майстерня, внутрішньогосподарський комплекс з виробництва біогазу, відділення електричних
мереж та підстанцій, відділення автоматизованих систем керування виробництвом, відділення
газопостачання.____________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Переглянуто, затверджено та введено в літо:
наказом № 310 від 03.09.2018 р. «Положення про систему управління охороною пралі
ПрАТ «Оріль - Лілер»:
наказом № 531 від 29 .09. 2014р. «Положення про службу охорони пралі»:
наказом № 244 -А від 23.06.2015 р. «Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці ПрАТ «Оріль - Лілер»:
«Положення про порядок застосування нарядів-допусків щодо виконання робіт з
підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки» затверджено 15.05.2016р. лиректором ПрАТ
«Оріль-Лілер».
Переглянута та затверджена директором ПрАТ «Оріль-Лідер» від 19.04.2016р. Програма
вступного інструктажу з питань охорони праці.
Переглянуто, затверджено та введено в літо:
наказом № 191 від 27.04.2015 р. 112 інструкцій з охорони праці.
Подовжено літо:
наказом № 137 від 27.04.2018р. 112 інструкцій з охорони пратті.
Розроблено та затверджено:
наказом№127 від 11.04.2016р.. наказом№172 від 13.05.2016р.. наказом№ 311 від
03.09.2018р. 16 інструкцій з охорони праці.
Наказом № 608 від 13.11.2014 р. створена служба з охорони праці ПрАТ «Оріль - Лідер,
наказом № 241 від 06.07.2018р. внесені зміни у службу охорони пралі ПрАТ «Оріль -Лілер».
Наказом № 23 від 16.01. 2019р. призначено відповідальних осіб за зварювальні роботи в цілому
по підприємству ПрАТ «Оріль - Лідер» директора технічного - Стрій Р.В.
Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань
законодавства з охорони пралі та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії.
відповідальними особами та прадівниками підприємства, а саме:
Президент Писарєв М.Е.. головний енергетик Лісняк А.Ф.. начальник віллілу охорони
праці Сотник H.A.. інженер з охорони праці Шостак М.М. пройшли навчання в Д ії
«Придніпровський експертно - технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії
Держпраці на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих
відповідно до них нормативно правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу № 7017від21.11.2017р.
- Директор Волков Р.Д. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно - технічний
центр Держпраді» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання Законів України
«Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про
об'єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно правових
актів з охорони праці. Витяг з протоколу № 21-18 від 27.04.2018р.
Директор технічний Стрій Р.В. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання Законів
України «про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно ло них
нормативно правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу № 57-18 від 14.09.2018р.
-

Президент Писарєв М.Е.. директор Волков Р.Д.. головний енергетик Лісняк А.Ф..
начальник віллілу охорони праці Сотник H.A.. інженер з охорони праці Шостак М.М.
пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно - технічний дентр Держпраці» та
перевірку знань в комісії Держпраці на знання «Правил безпеки систем газопостачання
НПАОП 0.00-1.76-15. Витяг з протоколу №21-18 від 27.04.2018 р.
Директор технічний Стрій Р.В. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання «Правил
безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15. Витяг з протоколу № 57-18 від
14.09.2018р.

-

Президент Писарев М.Е.. директор Волков Р.Д., директор технічний Стрій Р.В.
головний енергетик Лісняк А.Ф., начальник відділу охорони прані Сотник H.A., інженер
з охорони пралі Шостак М.М. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання «Правих
охорони пралі під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.001.81-18. Витяг з протоколу №88-18 від 14.12.2018р.
Навчання і атестація членів комісії проведено вілповілно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05
«Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охороні;
праці».
Виписки з протоколів засідання комісії з перевірки знань в ТОВ «Учбово - курсовому
комбінаті Профі Лайн» з:
- «Правил охорони пралі під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
НПАОП 0.00-1.81-18 ( № 402 від 18.12.2018 р.).
- «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15: ДКН В. 2.5-20-2001:
Газопостачання. (№ 401 від 18.12.2018 рЛ.
- «Пожежно - технічний мінімум» затверджений наказом МВС від 30.12.2014р. за №
1417 ( № 390 від 10.12.2018р.) у наступних працівників:
електрогазозварник - Таран Віталій Володимирович, електрогазозварник - Марков Сергій
Якович.
електрогазозварник - Пікуш Олександр Вікторович, електрогазозварник Старостін Андрій Іванович, електрогазозварник - Матюхін
Анлрій Вікторович.
електрогазозварник - Сапожніков Олександр Анатолійович, електрогазозварник Краснокутський Юрій Валерійович.
Електрогазозварник
Таран
Віталій
Володимирович
пройшов
навчання
у ПТУ № 4 м. Шевченко, Гур’євській області та здобув кваліфікацію електрогазозварник
третього розряду. Диплом В № 032617 від 05.06.1989р. (II гр. до 1000В);_____________________
- Електрогазозварник - Марков Сергій Якович пройшов навчання в ПТУ № 10 м.
Дніпропетровська та здобув кваліфікацію електрогазозварника третього розряду. Атестат №
3634 від 18.07.1975р. (II гр. до 1000В).____________________________________________________
- Електрогазозварник - П ікулі Олександр Вікторович пройшов навчання в ПТУ № 22 м.
Дніпродзержинська та здобув кваліфікацію електрогазозварника третього розряду. Диплом А
№ 902036 від 05.07.1990р. (II гр. до 1000В);_______________________________________________
- Електрогазозварник - Старостін Андрій Іванович пройшов навчання в ПТУ № 22 м.
Дніпродзержинська та здобув кваліфіканію електрогазозварник четвертого розряду. Диплом А
№ 222469 від 21.07.1977р. (III гр. до 1000В);_______________________________________________
- Електрогазозварник - Матюхін Андрій Вікторович пройшов навчання в ПТУ № 4 м.
Дніпродзержинська та здобув кваліфікацію електрогазозварник четвертого розряду. Диплом
ДЛ ВК № 001308 від 28.06.1990р. (II гр. до 1000В );________________________________________
- Електрогазозварник - Сапожніков Олександр Анатолійович пройшов навчання в середньому
ПТУ № 4 м. Дніпродзержинська та здобув кваліфікацію електрогазозварник четвертого
розряду. Диплом А № 982361 від 12.07.1988р. (III гр. до 1000 В)_____________________________
- Електрогазозварник - Краснокутський Юрій Валерійович пройшов навчання в ПТУ № 24 м.
Дніпродзержинська__та__.здобув__кваліфікацію_електрогазозварник: електрогазозварник на
автоматичних і напівавтоматичних машинах: контролер зварювальних робіт з одержанням
п овної середньої освіти. Диплом ГЗ № 017073 віл 27.06.1997р. (III гр. ло 1000 В)______________
При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:___________
- багатофункдіональне джерело струму інверторного типу SSVA-160-2/SSVA-270
серійний
номер
025461
(дата
наступного
випробування
10.02.2020р.);
багатофункдіональне джерело струму інверторного типу SSVA-180-P/SSVA-270-P
серійний номер 018070 (дата наступного випробування
10.02.2020р.); випрямляч
зварювальний ВД-306СЬ. заводський номер 304 (дата наступного випробування
31.01.2020р.).
інструменти ручні, електричні, пневматичні.

Експлуатаційна документація на вищезазначене обладнання: мається в наявності паспорти
інструкції з експлуатації.______________________________________________________ _

ті

експлуатаційної документації,

На підприємстві ведуться наступні журнали:_____________________________________________
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________________________
________________
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
- видачі інструкцій з охорони пралі на підприємстві:__________________________________
реєстрації інструкцій з охорони праці;_____________________________________________
- реєстрації нещасних випадків на підприємстві;______________________________________
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;_______________________________________
реєстрації видачі нарядів - допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки_________
Перелік інструкцій з охорони праці:
інструкція з охорони пратті для всіх працівників підприємства:________________________
інструкція з охорони праці для електрогазозварника;_________________________________
інструкція з надання першої долікарської допомоги._________________________________
Працівники ПрАТ «Оріль - Лілер» при прийняті на роботу та періодично під час роботи
проходять на підприємстві всі інструктажі з питань охорони праці, а саме:
вступний інструктаж - при прийняті на роботу;
первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі - під час роботи.
Записи про проведення інструктажів виконуються в «Журналі реєстрації вступного
інструктажу» та в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці». Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться фахівцями служби
охорони праці з усіма робітниками . які приймаються на постійну або тимчасову роботу.
Працівники ПрАТ «Оріль - Лілер» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захисту для виконання робіт у повному обсязі: костюм утеплений зварника, костюм
зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, рукавиці-краги. окуляри газорізальника
захисні закриті, щиток зварювальника захисний.
Наявність нормативно - правової документації:___________________________________________
- Закон України «Про охорону праці»;_______________________________________________
- Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження_____
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; (постановою
кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними
згідно з постановою КМУ № 927 від 10.10.2012 року);
Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений_____
наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007р._______________________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з_____
питань охорони праці;________________ ___________________________________________
- НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці___________
підприємства;___________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями; _______
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;_________
НПАОП 0.00-1.62-12Правила охорони праці на автомобільному транспорті;____________
- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони пралі під час роботи з інструментом та_________
пристроями;_____________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних______
робіт;___________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;________________________

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском.
нормативно-правової,

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». Перевірка знань проводиться у вигляді тестування.
На підприємстві є в наявності куток Охорони праці, який забезпечений наглядною
агітацією, плакатами, посібниками.
та матеріально-технічної бази навдально-методичного забезпечення)

М.Е Писарєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
20^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.

