свідоцтво ПРО реєстрацію АЕ 000374 від 15.03.2011. видане Територіальним управлінням
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області______________________________________
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 2. 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,

адміністративно-побутова будівля, виробничі об’єкти 4 (склади готової продукції, склад
сировини та тари, цех ЛФМ, цех ВіКП). стоянка ТТЗ знаходиться за адресою:
м. Кам’янське. вул. Широка, буд. 111_________________________________________________
будівель і споруд (приміщень),виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Титаренко Віталій Вячеславович,
адміністративний директор Канцибер, І.В., інженери з охорони праці Качала P.M..
Малюк І.Г.. пройшли навчання
Законів України «Про охорону праці». «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в ДП
«Придніпровський ЕТи». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 30.05.2018 №36/17-18. витяг з проколу
від 26.02.2018 №36/07-18. витяг з п р о т о к о л у від 24.09.2018 № 36/32-18).
Інженери з ОХОРОНИ праці Качала О.М.. Малюк І.Г . пройшли навчання ПБЕЕС,
ПТЕЕС, ППБУ. (з присвоєнням IV групи з електробезпеки до і вищеЮОО В)
в ДП
«Придніпровський ЕТи», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 26.10.2018 №36/44-18).
Адміністративний директор Канцибер. І.В., інженери з охорони праці Качала О.М.,
Малюк І.Г.. ПРОЙШЛИ навчання НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час
експлуатації навантажувачів в ДП « П р и д н іп р о в с ь к и й ЕТЦ». перевірка знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від
28.02.2019 №36/08-19).
[Наказом від 03.09.2018 №66/11 заступника начальника головного складу
Петрова К.О.. призначено відповідальною особу за безпечну експлуатацію та утримання в
технічно справному стані технологічних транспортних засобів._______________________

Інші

відомості Генеральний директор -

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

Наказом №29/1/1 по п і д п р и є м с т в у від 05 квітня 2018 року створена служба з охорони
праці. Функції служби охорони праці покладені на сектор охорони праці. Наказом від
01.03.2019 №13/3 затверджений склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці
(голова комісії: адміністративний директор Канцибер І.В., члени комісії: інженери з
охорони праці Качала О .М., Малюк І.Г). Заступник начальника головного складу
Петров К.О. ПРОЙШОВ перевірку знань з НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під
час експлуатації навантажувачів» та законодавства України «загальний курс з охорони
праці» в обсязі виконуваних робіт, комісією з перевірки знань з питань о х о р о н и праці ТОВ
ПП «ЗІП» (протокол від 26.03.2019 №36от/03).
ПросЬесійно-кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні робіт
підвищеної небезпеки, пов’язаних з експлуатацією технологічних транспортних засобів,
відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.12.2004 року №336 (зі змінами) «Про затвердження
Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності.
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників».
Водії технологічних транспортних засобів закінчили професійне навчання та мають
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

відповідні посвідчення та свідоцтва: Брильов P.O. (посвідчення №51130, протокол
кваліфікаційної комісії від 26.03.2019 №37от/03). Богатирь В.В. (посвідчення №1504.
протокол кваліфікаційної комісії від 26.03.2019 №37от/03).

Також, водії електронавантажувача проходять навчання, перевірку знань та
відповідні інструктажі з питань охорони праиі згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення ПРО порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
та перевірку знань з питань охорони праці, виробничих інструкцій, інструкцій з охорони
праці в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ ПП «ЗІП» (протокол від
26.03.2019 №37/03). З працівниками підприємства проводяться інструктажі з питань
ОХОРОНИ
праці, що підтверджуються відмітками записами в журналах реєстрації
інструктажів. Відповідно до вимог от. 13 Закону України «Про охорону праці» у товаристві
переглянуті та затверджені наказами від 05.07.2016 №62. від 05.04.2018 №29/1/1. від
27.07.2018 №60/6, від 01.03.2019 №13/3 положення про службу охорони праці, положення
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та інші діючи
положення, програми, а також інструкції з охорони праці. Зокрема, у товаристві
переглянуті та затверджені: інструкція з о х о р о н и праці для водія навантажувача №ОТ-О103. ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ праці при управлінні електроштабелерем з подачею щогли складу
готової ПРОДУКЦІЇ №ОТ-О6-О2эш, інструкція з охорони праці при управлінні електричним
візком №ОТ-О6-О2эт, інструкція з охорони праці при управлінні електричним
навантажувачем (вилковим) складу готової продукції №ОТ-О6-О2эп.
ІНа підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу
з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці з відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового,
цільового інструктажів, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві,
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, журнал протоколів засідань комісії з
перевірки знань з питань охорони праці. Також, на виконання вимог НПАО 0.00-4.12-05.
розроблені тематичні плани і програми навчання з питань охорони праці. Екзамени
проводяться традиційними методами (білети). Працівникам підприємства організовано
проведення інструктажів з питань охорони праці з записами в відповідних журналах. .
Технологічний транспортний засіб ТОВ ПП «ЗІП». який представлений в даній
декларації, відповідає вимогам: Закону України «Про охорону праці», «Порядок відомчої
реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інщих технологічних транспортних
засобів», затв. ПКМУ від 06.01.2010 №8. «Порядок проведення огляду, випробування та
експертного обстеження (технічного діагностування) мащин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки», затв. ПКМУ від 26.12.2004 №687. НПАОП 0.00-6.01-10 « П о р я д о к
проведення державного технічного огляду великотоннажних та інщих технологічних
транспортних засобів» та іншим нормативним документам.
Для забезпечення надійної і безпечної експлуатації технологічних транспортних
засобів ПРОТЯГОМ встановленого терміну служби, транспортні засоби укомплектовані
експлуатаційними документами. Технічне обслуговування і ремонт проводиться силами
ТОВ ПП «ЗІП». відповідно до правил технічної експлуатації, вимог заводу-виробника
викладених в паспорті, інструкціях з експлуатації і ремонту, затверджених графіків з
технічного обслуговування і ремонту технологічних транспортних засобів, інших
нормативних документів.________________
експлуатаційної документації,

Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП «Придніпровський ETU.
Акт державного технічного огляду від 24.10.2018.
У відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники
підприємства, які пов’язані з експлуатацією технологічних транспортних засобів,
своєчасно проходять попередні (періодичні) медичні огляди.
Працівники товариства, відповідно до НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», які задіяні на роботах
пов’язаних з експлуатацією технологічних транспортних засобів, забезпечені санітарнопобутовими приміщеннями. Відповідно до
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального
захисту на робочому місці» забезпечені сертифікованим спецодягом, спецвзуттям та
засобами індивідуального захисту в повному обсязі. На кожного працівника заведена
особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття
та інших засобів індивідуального захисту. _________________________________________
засобів індивідуального захисту

у товаристві затверджений перелік діючих законодавчих та нормативно-правових
актів з питань охорони праці та промислової безпеки, який включає, зокрема: Закон
України « П р о о х о р о н у 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 перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці». ІНПАОП 0.00-7.17-18 «ІУІінімальні вимоги безпеки і
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на
робочому місці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП
0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОПО.ОО1.71-13 «Правила охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями»: НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Основні
положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП). НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила о х о р о н и праці під
час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок проведення
державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних
засобів» та інші.
На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, до якого забезпечено вільний
доступ працівників, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по
навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та
профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток з
охорони праці забезпечений посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці,
наглядними матеріалами тощо.
нормативно-правової та матеріаль^ю-технічної бази навчально-методичного забезпечення

__

______ В.В. Титаренко

(підпис)

«25» «квітня» 2019 р.

Декларація
господарювання
/2
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у
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суб'єктів
у
територіальному
органі
Держпраці
___
2019 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,
устаткування
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."

