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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПАРИТЕТ ПАК»__________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51200. Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул. Радянська, буд.50____________
СДРПОУ 32952480._________керівник - Осташко Владислав Олексійович________________
тел. 056-794-36-26. e-mail: ostashko.v@paritetpak.com
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 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 картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

роботи ВИКОНУЮТЬСЯ за адресою: м.Дніпро, вул. Молодогвардійська. буд.13______
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
___________________________________ ДОГОВІР не укладався___________________________________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
____________________ добровільний аудит з охорони праці не проводився____________
(дата проведення аудиту)

____________________ Я.

Осташко Владислав Олексійович_______________________________

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

або фізичної особи - підприємця)

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:
Технологічного транспортного засобу, а саме:___________________________________________
ЦІЄЮ

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

навантажувача електричного NISSAN A1N1L15 О______________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

іденфік. номер A1N1E720633. рама шасі A1N1E720633. дата випуску - 15.09.2013 p.._______
країна-виробник - Іспанія__________ ____________________________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Державний номерний знак : Т09082АЕ , Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного
засобу № АЕ 007039 від 08 квітня 2019 р. видане Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській області
Дата техогляду 11.02.2019 p.. Власник ТОВ «ДЕМІКС»___________________________________
Договір купівлі-продажу № ТПКФ-ДН 0609/13 від 06.09.2013 р між ТОВ «ДЕМІКС» і ТОВ
«ПАРИТЕТ ПАК»
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Місце стоянки технологічного транспорту, згідно Договору оренди нежитлових приміщень №70
від 21.01.2019 р. між ТДВ «КОНТТЕРН «ВЕСНА» та ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» загальною площею
3840. 5 м2, які розташовані за адресою: м.Дніпро. вул.Молодогвардійська. 13 а. на 1 поверсі
Кількість робочих місць - 1. у ТОМУ числі тих, на яких ІСНУЄ підвищений ризик виникнення
травм - 1 _________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

_________________ структурні підрозділи -2 (загально-виробничий, виробничий)
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інщі відомості:

Директор - Остаїпко Владислав Олексійович

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

Наказом ТОВ «Паритет Пак» №4/0П від 12.06.2018 р. на підприємстві створено комісію з
перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії - директор Остащко Владислав
Олексійович, пройшов навчання та перевірку знань «Законодавства з охорони праці, організації
роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки,
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації
наслідків аварій» в комісії. що створена на підставі наказу від 20.10.2015 року №61 під
головуванням першого заступника начальника Головного Управління Держпраці у Запорізькій
області (витяг з протоколу від 08.06.2018 року №1.06-18 ОШ:
Члени комісії - начальник виробництва Гусак Олександр Михайлович - пройшов навчання та
перевірку знань «Законодавства з охорони праці, організації роботи з охорони праці,
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці,
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій» в комісії.
що створена на підставі наказу від 20.10.2015 року №61 під головуванням першого заступника
начальника Головного Управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від
27.11.2018 року №164 : - інженер з охорони праці. Горбицька Ольга Валеріївна пройшла навчання
та перевірку знань «Законодавства з охорони праці, організації роботи з охорони праці,
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці,
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій» в комісії,
що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області від
20.10.2015 року №61 (витяг з протоколу від 21.11.2018 №178);
Наказом ТОВ «Паритет ПАК» від 26.12.2018 року №7/0П створена служба охорони праці.
Виконання функцій служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Горбицьку
Ольгу Валеріївну;
Наказом ТОВ «Паритет ПАК» від 22.03.2019 року № 19/ОП призначено особу, відповідальну за
технічний стан та безпечне виконання робіт навантажувачем електричним NISSAN A1N1L15 О
завідувача складом Свистун Олену Вікторівну. Свистун Олена Вікторівна пройшла навчання та
перевірку знань «Законодавства з охорони праці, організації роботи з охорони праці,
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці,
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслілків аварій» в комісії,
що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області від
20.10.2015 року №61 (витяг з протоколу від 21.11.2018 року №178): та навчання і перевірку знан
Правил ОХОРОНИ праці під час експлуатації навантажувачів - НПАОП 0.00-1.83-18 у ТОВ УК

«СПЕКТР» в комісії. що створена на підставі наказу Головного управляння Держпраці у
Дніпропетровській області від 21.03.2018 року №68 під головуванням начальника відділу нагляду у
АПК управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного
Управління Держпраці у Дніпропетровській області Філіпкова С.В.(витяг з протоколу від
25.02.2019 РОКУ №036У
Водій навантажувача Рябченко Сергій Віталійович має ві лповілну кваліфікацію, отримав
посвідчення № 000696 на право керування навантажувачем, що видане навчальним закладом ТОВ
«Центр сертифікаційних випробувань навантажувальної техніки» від 05.12.2018 p.. та пройшов
спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці в комісії, що створена на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 20.10.2015 року №61 (витяг з
протоколу від 10.05.2019 року №101): та навчання і перевірку знань з питань електробезпеки в
комісії підприємства (протокол від 15.02.2019 року № 2).
Заключено договір №75 від 13.05.2019 року щодо технічного обслуговування навантажувача між
ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» та ТОВ «ДЕМІКС».
(прізвища, ім’я, по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки, наявність служби охорони праці)

На підприємстві розроблені інструкції з охорони праці, у тому числі і інструкція з охорони праці
№14 «Для водія навантажувача» (введена в дію наказом ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» від 26.02.2019
року №16/0П.: №2 «Щодо надання долікарської допомоги» (введена в дію наказом ТОВ
«ПАРИТЕТ ПАК» від 09.04.2018 року № 1/0П ) та інщі. Складено та затверджено Перелік
інструкцій з ОХОРОНИ праці, діючих у ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» ( Наказ «ПАРИТЕТ ПАК» від
26.02.2019 року.№17/ОГО.
Працівники підприємства своєчасно проходять інструктажі з охорони праці (вступні, первинні,
повторні, цільові і позапланові) із записом у журналі реєстрації вступного інструктажу з охорони
праці, журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Розроблено та
затверджено Програму та Перелік питань вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ
ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» від 26.12.2018 р о к у № 8/0П).
На підприємстві розроблено та затверджено наступні документи з охорони праці:
-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (введено
в дію наказом ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» від 10.01.2019 року №11/ОП:
-Положення про службу охорони праці ( введено в дію наказом ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» від
26.12.2018 РОКУ №7/0П:
-Положення ПРО систему управління охороною праці (СУОШ. (введено в дію наказом ТОВ
«ПАРИТЕТ ПАК» від 10.01.2019 року № 12/От:
В наявності експлуатаційна документація: паспорти на технологічне обладнання, інструкції з
експлуатації транспортного засобу.
На ПІДПРИЄМСТВІ ведуться наступні журнали:
-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
-реєстрації інструкцій з охорони праці:
-видачі інструкцій з охорони праці:
-протоколів перевірки знань з питань охорони праці:
-протоколів перевірки знань з питань електробезпеки:
-журнал технічного огляду транспортних засобів:
-журнал обліку та зберігання засобів захисту
Працівники підприємства проходять первинні та періодичні медичні огляди згідно Договору між
ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» та поліклінікою «ІНТЕРПАЙП НТЗ» від 05.03.2019 року № 154
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної лоїгументяпіУ

Працівники ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту
згідно Норм видачі спецодягу та інщих засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних
нормативних актів. На кожного працівника заведено особисту картку видачі 313. Ведеться журнал

/
і
видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів захисту.
засобів індивідуального захисту

Пілприр.мство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки
знань з питань охорони праці: розроблені та затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети у вигляді тестів за професіями з охорони
праці. На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, метою якого є проведення організаційної
та методичної роботи з навчання працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов
праці та профілактика виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці
забезпечений посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядними
матеріалами.
Наказом від 26.02.2019 року № 18/ОП по підприємству затверджений перелік діючих
законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, який
включає, зокрема:
- Закон України «Про охорону праці»;
-Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011 року«Про затвердження Порядку
видачі дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
маитин. механізмів, устаткування підвищеної небезпеки :
-Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ
України від 21.05.2007 року №246:
-Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів - НПАОП 0.00-1.83-18:
-Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт - НПАОП 0.00-1.75-15:
-Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-8.24-05:
-Положення про розробку інструкцій з охорони праці - НПАОП 0.00-4.15-98:
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праціНПАОП 0.00-4.12-05:
-Типове положення про службу охорони праці- НПАОП 0.00-4.21-04:
-Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів- НПАОП 40.1-21-98: Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів:
-Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
30.11.2011 р о к у № 1232:
-Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я П РИ використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці - НПАОП 0.00-7.17-18:
-Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас, затверджені наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 року № 989:
-Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів, затверджені
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 01.10.2013 року № 702:
-Правила безпеки при пересуванні та дробленні деталей з пластичних мас і сфера застосування,
затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15.11.2013 року
№ 797.
оіально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

В.О.Осташко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстровата у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному орг
Держпраці ^
2 ^ ^ р. N cdf<r,yPl

