
Центр вадаши иміиістратианих п о с л у * 

м. Днілра

ДЬЖ ЛАРАЦІЯ I .X.№JO/ О Ч Я - jojf 

відповідності іуіагеріальпо-технічної бази виїчіогкм-закшіодаї^лаТпйтіань

охороии праці

Відомості про роботоланпя Т О В А РИ С Т В О  Л О ЬМ Е Ж Г.ІІО ІО  В ІІІІІО В ІЛ Л Л Ь Н ІС Т Ю
(для юридичної особи: иаймеіі\ «аіиія юридичної особи.

«О Л ІР» , 50102, Дніпропсі ровська обл., місто ІСрпіяій Ріг, проспект Перемоги, будинок 43; 

ісод згідно { СДРГІОУ 32263898: Сгаиков Павло Олсксаилро»ич; +380978849827:___________
місцезнаходження, код згідно з ГД РГІО У. прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону. 

2017.olir@gmail.com_______________________________________________________________________________

телефаксу, адреса електронної ноиїти;

для фізичної особи - підприємця; прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким і коли виданий, місце проживання, ресстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної іюшти;

На власних та орсніїованнх площах (в г.ч. на іс р н іо р і ї  П РА Ї «111Г ЗК» за адресою: 50064,
місіїс тікіїиіііііія робі І ііілнміїїсмої іісбс іїїскії гіїЛібо ск'сіі;і\агаиії ( і;ісіос\ иаіііія)

Дніпропетровська обл., місго Крпвиіі Ріг, вул. Рудна, будинок 47), а гакож па об'єктах 

замовників за місцем впконаїтя  робіг згідно договорів _____________________________
маїміїїі. мсхаїїіімії!. усгаїковаїїия тлвміт;інч иакчмски)

Інформація про наявність доі овору страхування циві]и>ііої відповідальності перед 

третіми особами стосовно віднікодування наслідків можливої нікоди згідно п.14 ст. 7 Закону 

Украипі «П ро страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов'язкового 

страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за нікоду, яка може 

бути заподіяна пожежами та аваріями на об'екі ах підвищеної небезпеки, включаючи 

иожежовибухонебезпсчиі об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 

призвести до аварііі екологічного і сапітарпо-епідеміологічпого характеру, затвердженого 

Постановою Кабінету ІУЇініс грів України від 16 листопада 2002 р. №  1788, страхування не
(паймсн\'ван}ія страхової компанії.

проводигься, так як ГОВ «О Л ІР »  не маг об’гкіів  підвнніеної небезпеки. __________
сірок діїсграховоі'о полісу, номер і даіа йоіо видачі)

Інформація про проведення добровільноі о аудиту з охорони праці Доброві.іьннй

(лата провелемня аудиту)

ауди г з охорони нрані не проводився ___________________________________

Я, Станков Павло Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність Marepiajn^no-TexniHHOi' бази та умов праці вимогам 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 

підвищеіюї небезпеки та/або експлуатації (засгосувапня) таких мапшн. механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки;

1. Вниробування ваігіажозахонлюючих нрнсгроїв (сгронів, захватів).

mailto:2017.olir@gmail.com


2. Експлуатація і ремонт водоібірмих споруд.

3. Роботи, що викопуються па висоті попал 1,3 мсгра.

4. Роботи в колодязях, піурфах, граппісях, котлованах, буиксрах, камерах, колекторах, 

замкнутому просгорі (смпостях, боксах, топках, тру бопроводах).

5. Земляні роботи, що викопуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій чи під водою.

6. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

7. Роботи верхолазні.

8. Роботи в діючих електроустановках папругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 

частоти.

9. Зберії а іт я  ба.и)пів га інших ( мносіеіі із егпспеннм, зрід/кспнм, о і руіінпм, 

вибухонебезпечним га інері ппм газом.

10. Зварювальні робо ги.___________________________________________________________________________
(найменування шід\ робіт

И . Ьжснлуатація (застосування) маипш, механізмів, устатковаппя підвищеної 

небезпеки:

технологічні транспортні засоби: _______________________________________________________
підвищеної небезпеки та/або маиіин, механізмів,

- автонавантажувач ДВ-1788.33.20, 1986р.в., С РС Р ;_____________________________________________
\'стагкч)вання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- екскаватор Борекс-2201 на базі грактора МТЗ-82.1.26, 2007р.в., У країн а;__________________
номер партії, дата виготовлення, країна иохолжепня. які

- трактор МТЗ-80.1, 2005р.в., Кілорусь;

- трактор Ю МЗ-бКЛ, 1992р.в., Україна;

- гракгор ХТЗ-2511, 1996р.в., У кра їн а;

- причіп грак іорпи іі самоскиднпії 21ІТС-4, 2005р.в., У кра їн а ;

- причіп тракгорпиіі 2ІІТС-4М, 1989р.в., СРСР ;

- агрегат зварювальпиіі на базі причіпного одповіспого ЛХШ-4002 М2У1, 2000р.в„

Україна;_______________________ ___________________________________________________________________ _
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 183, у гому числі тпх,_________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
на яких існує ніігвнщепигі рпзпк впінп<псппя і  равм: 130; будівель і споруд (приміщень): 1

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
приміщення офісне (за адресою: 50102, ііп іпропс гровська обл., місто Крпвиіі Ріг, проспект 

[Іеремогн, будинок 43, орендоване), приміщення коїггеііперне (знаходиться па іе р н ю р ії 

І1РЛ Г «1ИГ ЗК» за адресою: 50064, ІІніг»ропстровська обл., міс то Кривнії Ріг, вул. Рудна, 

будинок 47, орсподване), 9 будівель (будівля овочебази, блдів ія енсргоцеха, бу дівля 

кисневої дільниці, будівля насосної етапнії питної води, бл дів.ія прохідної насосної етапнії



госппитиої води, будівля са гура іопиої станції., будівля центральної коїчнрссорної сгаїїпії 

№1 та №2, будівля побутова, будівля нобу говнх іірнмііцені> юснннтної насосної сгаїїції, 

що знаходя іься на тср ігю рії ІІРЛТ «ПІІ ?а адресою: 50064, ІЬ іінронстровська обл., 

місто К'рнвнй Р і і , вул. Рудна, будинок 47, орендовані); 1 споруда (анг ар для {берігання 

матеріалів, пю иіаходя гься на території ІІРЛ'Г «1ИГ;Ж » ta адресою: 50064, 

Днінронетровська обл., місто Кривиіі Ріг, вул. Рудна, будинок 47, орендований),
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

виробничих об'єктів (цехів - ї (еиергоцех), дільниць -11, структурних підрозділів - 4).
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості в.о. інженера з охорони нраці Кравчснко-Ізотова В іра Григорівна -
(нрішниіе. ім'я та по батькові осіб, які відповідають

відповідальна за виконаїїня вимог нромислової безпеки га охорони праці (наказ від

11.02.2019 №  51), директор Сганков Павло Олсксандровнч - відіювідальнип за 

організацію робог» з охорони нрані (наказ від 11.02.2019 №  51); начальник служби 

«Механічна служба» Тар\ іа  В.О., начальник с.іужбн іенловодоносіачания і 

водовідведення Ковальчук С .С ., нача.ін>ник газової сл\жби ( рмаков И.В., начальник 

дільниці Лесак В.В. іа  головний інженер Лоигеико О .Л . - відповідальні за безпечне 

виконання зазначених робіг нідвищеної небезпеки (наказ від 15.04.2019 №145), головний 

інженер Ловгенко О .Л . - відповідальнип за нагляд за утриманням та безпечною 

екснлуатапіею вантажопідіймального обла;иіаіпія га ван гажозахоїиповальних присгроїв, 

начальник дільниці «М еханічна служба ЦВ1І» Мпкитюк Л.В. - особа, яка мас заміщати 

відповіда;п>ного в разі п ою  відсутності па період відсутності і на яку покладено 

виконання обов’язків відповідального на цей період (наказ від 04.04.2019 №  131); 

начальник служби «М еханічна служба» Тарута В .О . - відповідальний за гсхпічний сгап 

навантажувачів і безпечне проведепия робіт павантажувачамп, утримання в справному 

стані навангажувачів і змінних ваптажозахоп.іпова.гпліих пристроїв до ппх (наказ від

15.04.2019 №146). Пнлпі ж наказами передбачено на час в і д п у с т к и , хвороби або інпіпх 

випадків відсутності відновідальїпіх осіб, обов’язки в кожному окре\п)МУ випадку 

покладати наказом па нрапівіпіка, що заміїцлс ііо іо  на посаді і пю пройшов відповідне 

навчання га перевірку знань з нн гань охорони прац і__________________________________________

за дотриманням вимої законодавства з пи гань охорони нраці та промислової безпеки;

Голова га члени комісії з перевірки знані, з ппіапь охороіпі нраці, а також особи, 

відновіда.п>ні за безнечне впкоііаіпія робіг нідвпміеної пебезпекп га за експлуатапію 

іехнологічппх транснортннх засобів, іа  ті, яких призначено їх заміїцагн, ііроіінілп 

навчання га перевірку знань з пожежної бсзііекн та з ппгаіп> охорони нраці з паетугпіпх 

Н1ІАОГ1:

- директор Станков 11.0. пронпи)в перевірку знань комісісіо Головного управління 

Держпраці у Лпінронетровськііі області із законодавчих актів з охорони нраці, гігігпи 

нраці, падаппя п ерт о ї (домеднчної) допомоги нотериі.!пім, елекгробсзпекп, пожежної 

безпеки, павчаппя в ДІЇ «ІІКК «КрнвбасбууЧ» (прогоко.і №> 37 від 23.01.2019; 

посвідчепия №  00000234);

- заступник дирекгора Короленко О .Л . та начальник газової служби Єрмаков В.В. 

нройпит перевірку знань комісі(іо 1 о іовного управління Держпраці у 

Дніпропетровській обласіі із законодавчих актів і охорони праці, гігі(пп праці, 

падания п ерт о ї (домедичної) доііомої п по герні іпм, елекгробсзпекп га пожежної 

безпеки, павчаппя в ,Ц І «Головипіі павча іьно-мсіодпчпніі псигр Держпраці» 

(протокол №  249-16 від 22.06.2016; посвідчепия jM> 011249-16-4 га №  ОІІ249-16-2);

- в.о. інженера з охорони праці Кравчепко-Ізогова В.Г. пройшла перевірку знань 

комісією Іолов іїого управління Держпраці у Лпінронетровськііі області із 

законодавчих акгів з охорони праці, гігіспп праці, падання першої (домеднчної)



/■

Д01І0М0Ш ікпепііілим, с.іек і побеліеки, ііожсжпої бсиїски, навчання в ІІП «НКК 

«Кривбасбуд» (нпогокол №  52 від 07.02.2018; посвідчення №  00000624); 

головний енергетик Довгаль М .В. та начальїнік служби тснловодоностачання і 

водовідведення Ковальчук С .С . нройшли перевірку знань комісією Головного 

управління Держираиі у Днінронетровській області і:; законодавчих актів з охорони 

нраці, гігіепп праці, надання п ерт о ї (домедичпої) допомоги потерпілим, 

елекі робезпеки, пожежної безпеки, навчання в ДГЇ «НКК «Кривбасбуд» (протокол №  

851 від 26.12.2018; посвідчення .1У« 00004805 та .М; 00004807);

головний енергегик Довга, п. М.ІЇ. (V гр. з елекгробезиски до і вигне 1000В) і  а 

начальник дільннні Лесак В.В. (IV гр. з електробезпеки до 1000В) нройпілн перевірку 

знань комісією І оловного управління Держпрапі > Діііпропегровській області з 

«Правил безпечної екснлуатапії елскі роустановок споживачів» (П11ЛОП 40.1-1.21-98) 

іа «Правил пожежної безпеки в Україн і», павчаппя в Д ії «ПКК «Крпвбасблд» 

(протокол №  39 від 2.V01.2019; посвідчепия №  00001331, №00002320); 

головипіі епергсіик Довгаль М.І?. (V гр. з елскгробезпеки до і виніс 1000В) га 

начальник спері оеллукби Лесак В.В. (IV  гр. з слскгробезіїекп до 1000В) ироііиїли 

перевірку знань комісісю jU I «ПКК «Кривбасбуд» з «Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів», навчання в ДІЇ «ПКК «Кривбасбуд» (протокол №  58 

віл 06.02.2019; посвідчення №  00001331 та №  00002320);

в.о. інженера з охорони прані Кравчепко-Ізотова В.Г. (IV  гр. з електробезпеки до і 

вище 1000В) пройшла перевірку зпапь Управлііп ія Держпрапі у Кіровоградській 

області з «Правил безпечної експлуатації елекгроустаповок споживачів» (П П А ОІІ 

40.1-1.21-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, «Правил 

пожежної бсзнекп в Україн і» , Правил л лаїтл  иапіія електрол стаповок (П П А ОП  40.1- 

1.32-01), законодавчих акгів га іиіробппчпх інсі рмчнііі, навчання в ТО В  «Учбово- 

курсовиіі комбіпаг» (нрогоко.і №  99 від 01.02.2019);

начальник і азоної служби Срмаков нроіііігов иеревіркл знань комісісю І оловного 

управління Держираиі у  Дніпропегровськііі області з «Правил безпеки сисгем 

газопосгачання» (П П Л О П  0.00-1.76-15), навчаїиія в ДП «ПКК «Кривбасбуд» 

(протокол №  269 від 27.07.2016; посвідчепия Л1»0000І019);

голова цехового комітегл, маіісгср Грсгяк І.В. нроіміїла перевірку знань комісією 

Головного управління Держпрапі \ Днінронсгровській області з «Правил безпеки 

сисіем газоиосіачаїм ія» (П П ЛОП  0.00-1.76-15), павчаппя в ДП «ПКК «Кривбасбуд» 

(протокол №841 від 26.12.2018; посвідчепия №00005017);

начальник служби тснловодоностачання і водовідведення Ковальчук С .С . нройпюв 

перевірку знань комісісю Го.ювного управління Держпрапі у Дпіпропетровській 

обласгі з «Правил бсзнекп сисгем і азопосі ачаппя» (П П Л ОП  0.00-1.76-15), павчаппя в 

jU l «ПКК «Кривбасбуд» (нроіокол  №  313 від 25.08.2016; посвідчення №00001216); 

головний інженер Довгеїгко О.Л ., Г0JИ)впий енсргетпк Довгаль М .В. та в.о. ін/кснера з 

охорони ирані Кравченко-Ізогова В.Г. нройиі.зи нереімрку знань комісісю Головного 

управління Держнраці л Дніиронеіровськііі обласіі з «Правил безпеки сисгем 

І азоііосгачаїп ія» (П П Л ОП  0.00-1.76-15) іа «Типової інстр\ кпії з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіг» (П П АОП  0.00-5.11-85), навчання в ДП «ПКК 

«Кривбасбуд» (НРОІОКОЛ №  86 від 14.02.2019, посвідчсніїн №  00000396, №  00000397, №  

00000398);

засгунник дирскгора Короленко О.А ., головний інженер Довгенко О.А., головний 

енергегик Довіаль М .В., в.о. інженера з охорони прані Кравчепко-Ізотова В .Г., 

начальник газової слуукбп ( рмаков В.В., начальник служон геп.юволоііостачання і 

водовідведення Ковальчук С .С ., началі.ніпч с.ілжбн «Механічна служба» Тару га В.О., 

начальник дільниці «Механічна служба П ВП » Микнтюк А.І?, та нача;п>нпк 

енері ос.[іужби Лесак В.В. пройшли перевірку знань комісією Головного управління 

Держнраці у Лнінропетровській області з «Правил охороіп і праці під час експлуатації



вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 

(НІ1АОП 0.00-1.80-18), навчання в Д ії «НКК «Кривбасбуд» (протокол №  438 від 

25.07.2018, посвідчення №  00002338, №  00002339, №  00002340. №  00002341, №00002345, 

№  00002344, №  00002342, №00002346 та №  00002343);

- голова цехового комітету, майстер Третяк 1.В. пройшла перевірку :?нань комісією 

І оловного управління Держпрані у Лніпропстровськііі області з «Правил охорони 

нрані під час скснлуаганії вантажоїіідіймальнпу кранів, підіймальних пристроїв і 

відновідного обладнання» (Н П Л О ІІ 0.00-1.80-18), навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» 

(протокол №  806 від 12.12.2018, посвідчення №  00004390);

- начальник служби «Механічна служба» Тар\ га В.О., нройиіов перевірку знань 

комісією rojH)BHoro управліїнія Держпраці л Дніироисі ровськііі області з «Правил 

охорони праці па авюмобільпому трапспоргі» (П П Л ОП  0.00-1.62-12), навчання в ДП 

«ПКК «Крнвбаебуд» (прогокол №  72 від 21.02.2018, поевііічепня №00000356);

- юловннй інженер Ловгенко О.А., в.о. інженера з охоронн прані Кравченко-Ізогова 

В.Г., голова нехового комітету, майстер Третяк 1.В., головинії енергетик Довгаль М.В., 

начальник газової служби Єрмаков В.В., начальник служби генловодопостачання і 

водовідведення Ковальчук С .С . та начальник енергослужби Лесак В.В. нроіііили 

перевірку знань комісією Головного унравління Держирані у Днінронегровській 

області з «Правил охорони нраці під час експлуатації обладнання, іцо працює нід 

тиском» (П П Л О П  0.00-1.81-18), навчання в ДП «НКК «Крнвбаебуд» (протокол №  750 

від 14.11.2018; посвідчення №  00004175, №00004181, №  00004187, №  00004179, №  

00004180, №  00004182 га №  00004183);

- в.о. іііженера з охоронн прані Кравчспко-Ізотова В.І\ пройшла перевірку знань 

комісією I ojH)Bnoro управліїнія Держпрані у і[н іііропеіровськ ііі області з «[Іравп.і 

безпекн прн впробниптві та споживанні продуктів розділення повігря» (П П А ОН  0.00-

1.65-88), навчання в ДН «ПКК «Крнвбаебуд» (прогоісол №  594 ві/і 26.09.2018; 

НОСВІДЧЄИНЯ №00003323);

- начальник газової служби ( рмаков В.В., начальник служби генловодопостачання і 

водовідведення Ковальчук С .С . га начальник енеріослужбп Лесак В.В. пройшли 

перевірку знань комісією Головного управління Держпрані л Діііпропетровській 

області з Правил охорони праці під час виконання робіт па висоті (П П А ОП  0.00-1.15- 

07), иавчаппя в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол №  343 від 14.09.2016; посвідчення 

№  00001317, №00001316, №  00001319)

га інші.

Робітники мають відповідні докум ент щодо присвоєння кваліфіканії робітничих

професій, вчасно нрохо.тягь ііеобхіінп навчання та перевірку знань в з ннгаиь охорони

нраці.

В наявності посвідчення про іірпсвоєпня ква.ііф ікап ії робіїннчнх професій та

посвііічсння на право керування грапсіїоргнпмп засобами, а саме:

- Величко К ).В. має носвідчения тракторне га-машннісі а греіього класу, видаие 

атестанійною ком ісі(іо ІІІироківського РА Н О  ІИ нрок івськоіо райоїп 

Днінронегровської області (носвідчения АК №  020715, прогокол №5 від 01.02.1988);

- Снасенко С .В . має посвідчення тракторпсга-машпнісга, видане ІПироківеькнм ДТП 

30.05.2006 (посвідчспня серія АК №  056961);

- ІІІнирний А.В. має носвідчсння тракториста-маштііста, видане Інснекнією 

Держтехнагляду ІІІироківського району Днінронетровської області 05.04.1993 

(носвідчення А І' №  375475);

- Деркач Г.Г. має носвідчення тракториста-маїниніста, видане ПІцроківським ДТП 

28.03.2000 (посвідчення АК №  048407);

- Фом ін В.Т. має посвідчення гракториета-машиніста, видане Ш ироківським ДТП 

27.05.2003 (иосіпдчения АЛ №  252421);



- гавронський О .Б . пройшов навчання за професією «слюсар з експлуатації та ремонту 

газового устаткування 4-го розряду» в ВАТ «ІнГЗК » (посвідчення №307, протокол 

№244 від 22.07.2010);

- Стебельська Н.А. пройшла навчання за професією  «слюсар з експлуатанії та ремонту 

газового устаткування» в Криворізькому державному навчальному пункті 

(посвідчення №3543 від 06.07.2000);

- Ніколайчук С .Л . пройшов навчання за професією «електрогазозварник 5-го розряду» у 

ВАТ «ІнГЗК» (свідоцтво №468, протокол №143 від 22.08.2002);

та інші.

В наявності протоколи перевірки знань з питань охорони прані робітників та 

посвідчення до них, а саме:

- електрогазозварник Ніколайчук С .Л . пройшов навачання та перевірку знань в ком ісії 

ТО В  «О Л ІР »  з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що пранюс під 

тиском» (Н П А О П  0.00-1.81-18) (протокол №  ЗО від 08.04.2019);

- Гавронський О .Б . та Стебельська Н.А. успішно пройшли навчання та перевірку знань 

в ком ісії Т О В  «О Л ІР »  з:

• «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском» 

(Н П А ОП  0.00-1.81-18) та Інструкції по організації безпечного виконання 

газонебезпечних робіт (протокол від 14.02.2019 №9);

• «Правил безпеки систем газопостачання» (Н П А О П  0.00-1.76-15) та Інструкції но 

організації безпечного виконання газонебезпечних робіт, затвердженої наказом по 

Т ОВ  «О Л ІР »  від 04.06.2018 №180 (протокол від 29.06.2018 №39/02)

та інші.

Наказом від 11.02.2019 №  51 виконання функцій служби охорони цраці покладено на

в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотову В.Г., як на таку, шо пройшла відповідне 

навчання і перевірку знань з питань охорони нраці в снеціалізованому навчальному 

закладі та є відповідальною за виконання вимог промислової безпеки та охорони праці.

- Н а виконання вимог Закону України  «П ро охорону праці» та Н П А О П  0.00-4.12-05 

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці», наказом №  13 від 02.01.2019 в Т О В  «О Л ІР »  створено комісію з перевірки 

знань з нитань охорони праці у складі:

• голова комісії: головний інженер Довгенко О.А.;

• члени комісії:

- заступник директора Короленко А.А.,

- головний енергетик Довгаль М .В.,

- в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотова В.Г.,

- голова цехового комітету Третяк І.В.

До складу ком ісії можуть залучатися інші особи, які пройшли навчання та перевірку 

знань відповідних нормативно-правових актів з охорони прані.

Наказами директора нідприємства затверджені нові та переглянуті діючі інструкції з 

охорони праці за професіями та видами робіт, виробничі та експлуатаційні інструкції. 

Інструкції періодично (не рідше 1 разу на З роки) переглядаються. В наявності такі діючі 

інструкції:

- №  1 для всіх трудящих Т О В  «О Л ІР »  (наказ від 15.01.2019 №12);

- №  4 для водія автотранспортних засобів (наказ від 31.03.2016 №175);

- № 11 для підсобного робітника (наказ від 08.01.2015 №07);



- №  13 no організації бсіїїсчного виконання ішоисбсзііем іїих побії (наказ від 

04.06.2018 №180):

- №  23 для супосапя-рсмон гника (наказ від 08.02.2016 №99);

- №  24 для працівника, иц) здііісніос відомчні'і нагляд за у ірнм аиііям  і бсзнечіїою 

екснлуагацісю ваігга/конідіі'їмальних кранів (наказ від 21.08.2018 №271);

- №  28 про заходи ножежної безпеки (наказ від 12.12.2017 №353);

- №  ЗО електрослюсаря чсріового та з ремоигу ус га і кмиїпня, с.імосаря-с.іскгрика 

(наказ від 31.03.2016 №175);

- №  31 слюсаря (наказ від 31.03.2016 №175);

- №  34 маляра (наказ від 06.04.2016 №183);

- №  35 покрівельника (наказ від 07.07.2016 №111);

- №  36 електрогазозварника (наказ від 31.03.2016 №175);

- №  37 тракториста (наказ від 06.04.2016 №183);

- №  39 дезинфектора (наказ від 28.03.2017 №80);

- №  42 для вантажника (наказ віл 13.12.2017 №355);

- №  50 манінніста екскаватора (наказ від 02.09.2016 №405);

- №  53 слюсаря з скснлуа гації га релюн гу газового усі аткування (наказ від 15.01.2019 

№ 12);
- №  54 слюсаря з коїггрольио-впміріовальиііх приладів за авгоматикн (наказ від

02.09.2016 №405);

- №  57 нриіімальинка балонів (наказ від 14.02.2017 №51);

- №  59 випробувача балонів (наказ від 14.02.2017 №51);

- №  65 стропальника (наказ від 14.02.2017 №51);

- №  66 с.ію саря нри ремон і і вантажоиідіііма іьііих кранів і машин (наказ від

14.02.2017 №51);

- №  67 осіб, т о  црацю ю іь на вантажонідііімальинх маинінах, ню керуюгься з підлоги 

(иаказ від 14.02.2017 №51);

- №  68 для робітників, відповідальних за безпечне проведеїшя робіт з переміщення 

вантажів кранами (наказ від 31.08.2018 №298);

- №  69 для осіб, відповідальних за утримання в а т  ажоиідіїімальних краиів у 

справному стані (наказ від 31.08.2018 №298);

- №  75 при викопаїїиі газоисбсзпечпих робі г (наказ від 04.06.2018 №180);

- №  76 при знежирюванні кисневого обладнання га трубопроводів (наказ від

04.06.2018 №180);

- №  80 з експ.зуатації сіеида для рсгуліовапия та випробування занобіжинх 

клапанів (наказ від 20.11.2015 №827);

- №  81 з технічного обс.іуговувапня І РІІН, МІРУ (наказ від 15.01.2019 №12);

- №  82 з обходу газопроводів (наказ від 15.01.2019 Л1>12);

- №  84 з технічного обслл говування та ремоптл реципії н і ів га кнспспроводів (наказ 

від 15.01.2019 №12);

- №  86 про порядок огляду, ремопгу, впбраклваппя та технічного опосвідчення 

балонів, що падійпілп па вппробуваіп^нніі пункт (наказ від 15.01.2019 №12);

- №  89 виробнича інсірукц ія з проведення іехнічного обслуговування усередині 

домових систем газопостачання (наказ від 15.01.2019 №12);

- №  91 виробнича інструкція з технічного обслуговування, ремонту та заміні занорпої 

армазурн па газопроводі (наказ від 15.01.2019 №12);

- №  97 чистильника димоходів, лежаків та гопок (иаказ від 28.03.2017 №80);

- №  108 манінніста автомобільного крана (наказ від 26.05.2014 №335);

- №  113 нрн виконаїпіі ТО  га ТР газопроводів та t азовикористовуючих усіап овок  

иіднрнсмсгв, когельнпх (наказ від 14.02.2017 №113);

- №  114 для маїїіппістів кранів мостового тину (наказ від 30.03.2018 №99);



- №  116 jtJiH слсктромоитепа і ремоігіу та обслуговування 

е.іісктроустагкуванпя (наказ від 20.02.2012 №92);

- №  138 слекгрос.ііосапя чергового та і рсмоігіл устаїїууванни, що в и к о н у є  робоїи  на 

землесосному плавучому несамохідному снаряді (наказ від 06.04.2016 №183)

та інші.

Інструкції розроблені відповідно до вимог ІИ1ЛОГІ 0.00-4.15-98 «Положення про 

розробку ІНСТРУКЦІЙ з охорони праці».________ __________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності затверджені та введені в дію наказами по ні.г[прц€мству:

- «Положення про службу охорони праці» (наказ від 15.03.2019 №  93);

- «Положення про систему управління охороною  праці» (наказ від 15.03.2019 №  93);

- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

нраці» (наказ від 16.03.2015 №  154);

- «Положення про розробку інсірукц ііі з охорони прані» (наказ від 11.02.2019 №  53);

- «Положення нро порядок видачі нарядів на виконання робіт в ТО В  «О Л ІР »  (наказ 

від 26.02.2019 №  72);

- «Програма веіупного інструктажу з ппгаиь охорони праці ТО В  «OJHP» 

(затверджена 15.03.2016);

- «Перелік питань первинною інструктажу з пнгань охорони прані для пранівннків 

ГОВ «ОЛП>» (наказ від 11.02.2019 №  53),

а гакож Програма стажування (дублювання) для слюсаря з експлуатації іа ремонту 

газового устаткування (загверджсна 21.04.2015), журнали та іппіа документація з охорони 

праці.

Безпека працівппків при викопаїпіі робіт підвищепої небезпеки забезпечується:

- свогчаспим проведенням навчання і перевірки знань з охорони прані працівппків 

Т О В  «OJHP»;

проведеппям вступпоіо інструктажу з пнгань охорони нраці, інструктажів па 

робочих міспях;

ДОПУСКОМ до роботи осіб не молодіне за 18 років, які мають відповідну 

кваліфікапію;

- призначенням осіб, відповідальннх за виконання робіг ііідвпніеної »іебсзпекн, за 

ГСХИІЧНИІІ сган наван гажувачів і безнечне іп^оведення роб ії навап гажувачамп, 

утримання в еправпому етапі навантажувачів і змінних ваіі і ажозахоплювалі.них 

пристроїв до пнх, а також осіб, що будугь замініагн відповідальних в разі їх 

відсу гносі і на період відсутності.

В ГОВ «О ІП Р» забезпечусться утримання в справному стані га безпечна експлуатація 

мапшн, механізмів, устатковання підвищеної ііебезпекп через організапію належного 

нагляду, технічного обслуговування, обов’язкового гехпічиого контролю (технічного 

огляду) та ремонту транспортних засобів.

Наказом від 15.04.2019 №146 начальника служби «М еханічна служба» Таруту В.О . 

призначено відновідалп>цим за гехнічппі'і сган навантажувачів і безпечне проведення робіт 

навантажувачами, утримання в справному стані наваїггажувачів і змінних 

вантажозахонлювальних нристроїв до них. Пігм же наказом нередбачсно в разі 

ВІДСУТНОСТІ відповідального виконання обов'язків особи, що б> лс йог о заміиіати на період 

ВІДСУТНОСТІ, іижладаїн наказом директора піднрнсмеїва па посадову особу, що проііпіла 

відповідпе навчання з ппгаиь охорони прапі.

В наявності ексилуа гаціііна докуменганія на ісхнологічні іраііспоргн і засоби, 

орендовані згідно договору оренди маі'та №  1836-14 від 27.03.2017, укладеного між TOfj 

«О Л ІР»  га ПРЛ'І' «П П ЗК » , щодо надання в корнстуїипмія маі'піа для {дііісненпя



господарської діяльності (будівель., маїїпіи, мехаііі>мів, усга гк’уваїїня), що зиахолитьсн iit 

іериторії ІІРАТ «ІН І ’Ж »  >а адпссою: 50064, ііп іпроіістповська обл., .місю Кривіїіі Ріі , вул 

Рудна, будинок 47, а саме:

авгонавангажувач ІІВ-1788.33.20, 1986р.в., С РС Р , державний номерний знак 

Т7958ДІІ (свідоцтво про регстрацію технологічної о ТЗ №001466 ДГІ, видане 

тсрунравлінняім Держгіриромнагляду но Дніпропетровській області 26.12.2006);

- екскаватор Ьорекс-2201 на базі трактора М ГЗ-82.1.26, 2007рл?„ Україна, ідеігг 

№199543-008454, державниіі номсрниіі знак Т02617АЕ (свідоцтво про реєстрацікі 

великотоннажного транспортного засобу або інніого технологічного транспортного 

засобу серія ЛЕ №004772, видане Головним уиравліиням Держнраці у 

Днінроиеі ровськіі» області 10.05.2017);

трактор 1УІ ГЗ-80.1, 20()5рд{., Кі.іорусь, ідснт. №80802811, державний номерний знак 

T02614AF. (свідоитво про pet с грацію ве- інко гомнажного і рансиор гиого засобу або 

ІННІОГО і ехнолої ічпої о транспортної о засобу серія AF. №004708, видане Г оловним 

уиравліиням Держнраці у Дніиронетровськііі облає і і 24.04.2017); 

трактор IQIV13-6KJ1, 1992р.и., Україна, ідеігг. №767811, лержавіїий номерннн знак 

Т02482АЕ (свідоціво про рессграціїо великогоїіиажного граііспоргиого засобу або 

іншої о гехнологічиоіо граисиор гиог о засобу АЕ №101537, видане ГСриворізьким 

І іріїичоїіром іїсловнм гериторіальиим уиравліиням 12.10.2011);

трактор ХТЗ-2511, 1996р.в., Україна, іденг. №470, ііержавіїий номерний знак 

Т02487АГ?, (свідоцтво про реєстрацію великогоипажиого транспортного засобу або 

іншого технологічного транспортного засобу серія АЕ №004790, видане Головним 

управлінням Дсржираиі у  Дніпропетровській області 10.05.2017);

- причіп гракторппй самоскидний 2ПТС-4, 2005р.в., Україна, ідепт. №0004371, 

державний номерний знак Т02483АЕ (свідоигво про рсгетрацію великотоннажного 

трансноргного засобу або іншого гсхнологічиого граисиоргиого заеоб\ серія АЕ 

№004778, видане [ оловним управлінням ІГержираиі у  Дніїїронеїровській  області 

10.05.2017);

ирнчіи гракгорніїй 21П С>4!УІ, 1989р.в., С РС Р , лержавииіі номерний зиак Т5874ДГІ;

- аірегат иіарюва.іь ііи іі на базі іір ііч іїїііо іо  одіїовісиого АДЛ-4002 ІУ12У1, 2000п.в„ 

Україна, ідеш. №2022, державний номерний зиак T02616AF^ (свідоцгво нро 

реєстрацію великогоннажного граиснортіїого засобу або іиіііого технологічного 

трансноргного засобу А Е  №101687, видане Криворізьким гірничопромисловнуї 

гериторіальиим управлінням 09.11.2011).

Для виконання зазначених робіг иідвічцепої небезпеки ТОН «0Л 1Р» забезпечено 

необхідним устагкованням, машинами та механізмами, що знаходяться у задовільному 

стані.

У відповідності до 1ГГТАОГГ 0.00-7.17-18 «Мінімальні внмоі іі безпеки і охорони здоров’я 

при використанні ирацівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», 

керуючись орігиговним переліком небезнек, за яких використовую гься додаткові 313, що 

навсдениі'і удодаїку  2 до них Мінімальних вимог, та орігн говним переліком робіт, я кі 

вимагаїоі ь застосування відповідних 313, що наведені л додагку З /ю  цих Мінімальних 

вимог, іірацівникн ГОВ «О Д ІР», які в и к о н у ю  гь робо ги з нідвищеною небезпекою, 

забезпечені: костюмом зварника брезсігговнм, щигкалш зварника, окулярами захисними, 

касками захисіїїіми, рукавицями захіїенимн, спецодягом, сііецвзл гтям, занобіжними 

поясами га ініїїимн засобами індивідуального захисгу. Засоби індивідлального захнсіл 

відновідаюгь вилтоі ам Гехнічіїого регламеи іл засобів індіївідуа.іьної о захисіл , 

затвердженого Посгаиовою  ІчМУ №761 від 27.08.2008._________________________________________
інструктажу з питань охорони прані, ек'сіілуатанійної документації, засобів інінівілуальноі о чахисту.

ТОН «ОЛ1Р» забезпечене необхідною нормагивіїо-правовою базою для виконання 

зазначених робіт підвиїценої небезнскн. І? наявності матеріально-технічна база та



иавчально-методичие забезпечення (законодавчі га норма ііівио-іщавові акти України 

накази директора Т О В  «ОЛ1Р», журнали, положення, інструкції з охорони праці 

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці та Перелік питань нервиннок 

інструктажу з питань охорони праці для працівників Т О В  «ОЛ1Р», та інша документація 

охорони праці, які відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Паказоіу 

від 15.04.2019 №  144 в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотову В.Г. призначене 

відиовідальпою за актуалізацію, облік, зберігаппя, видачу, перегляд та виееепня змін г 
нормагивну докуїмен гацію з охорони праці.

В Т ОВ  «ОЛ1Р» ( кабіног га куточок охорони праці, осіїаіцепі іпформапііиіими 

стендамп, техпічппмп заеобаупі ^laкeгa^нl, засобами iiruiBi iN альпого та колективного 

захисту, планами, іраф іком  роботи кабінсгу охорони праці кабіїїеіу, графіками 

проведення інструктажів і розкладом учбових заняггь з охорони праці, переліком 

виконання заходів з ноліпиіення сганл л .мов і безпеки прапі, передбачених у колективному 

договорі та угодах, переліком наявних ппсід^півпх і небезпечних виробничих факторів на 

робочих місцях та переліком засобів захисту віл них іощ о. С в наявності бібліотечний 

фонд, якиіі включає законодавчі га нормативно-правові акти з охорони праці, акти 

підцрисмства з питань безпеки та охорони праці тощо. Наказом від 15.04.2019 №  147 

визначено завдання та напрямки використання кабінету охорони праці, в.о. інженера з 

охороіпі праці Кравченко-Ізотову В.Г. призначено відповідальною за організацію роботи 

та оснащення кабінету о х ор о їт  праці, а також оснащення к у т о ч к у  охорони

нраці._________________________________________________________________________________________________
иорматипио-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

11.0. С ганков

( інініалп га прізвище)

15 квітня 2019р.

/Іекларація зареєстрорииа у журіТалі обліку суб'єктів госмодаріопаніїя у територіальному 

органі Держи раці 20^ р .  / А р  ̂ ~

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписам надає згоду па обробку nepconajibHnx даних з 
метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткованпя підвищеної 
небезпеки.
2. Реестраційниіі номер облікової картки платника подап кін не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються віл ііого прнппятія та повідомили про не 
відгювідному органу державної гюлаїковоїслужби і маюіь відмітку в паспорті.".


