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відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство Приватна Фірмак “Континент”______
для юридичної особи: найменування юридичної особи

49000, м.Дніпро.вул.Тимирязева 31; код ЄДРПОУ - 19142547;__________________________
місцезнаходження, код згідно з ЕДРПОУ

Директор: Артеменко Геннадій Павлович, тел. 067-565-87-30____________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону

ог£@копгіпеіії.согп_________________________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи-підприємця : призвіще, їм”я та по батькові, серія та номер паспорта,

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

Х * ' -

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

________ м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 91- Б________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та або експлуатації (застосування) 

машин, м еханізм ів, устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна компанія “АСКА  _________
(найменування страхової компанії,

Строк дії договору до 12.02.2020 року. №  3450743 від 13.02.2019 рок____________________
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився________
дата проведення аудиту

 Я. Артеменко Геннадій Павлович

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи  

або фіхзичної 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 робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої 
частоти;
Зварювальні роботи. _____________________________________________________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби: Навантажувач вилковий С РО Р 25МКЛУ22-У2 2011 р.в.,
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

Китай, державний номерний знак - Т06172АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ002831 від 18
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,, які виконуються, та/або

грудня 2013р. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області_____
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

mailto:org@kontinent.com


Кількість робочих місць - 64. утому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 5________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче приміщення знаходяться у приватної власності, свідоцтво про право
будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів, цехів, дільниць, структурних підрозділів)

власності САЕ №765622 від 05.12.2012р.________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів, цехів, дільниць, структурних підрозділів

Інші відомості:_Наказами по підприємству ПП ПФ “Континент” призначені:
- Вілповіпальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор 
підприємства Артеменко Г.П. |_____________________________________________________
- Відповідальний за справний технічний стан, безпечну експлуатацію та за роботу в діючих 
електроустановках - енергетик Залевський В.І.; наказ №  2 від 27.09.2018р.
- Відповідальний за безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском - головний 
механік Букреєв О.Є.___________________________________________________________________
- Відповідальний за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства —  
директор Артеменко Г.П.; наказ №  21 від 02.11.2018р.
- Відповідальний за організацію технічного нагляду за утримання та безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних механізмів —  головний механік Букреєв О.Є.; наказ 
№  7 від 4.10.2018р._____________________________________________________________________

- Відповідальний за безпечну експлуатацію навантажувача - головний механік Букреєв 
О.Є.; наказ №  27 від “ 13” травня 2019р._________________________________________________

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

На підприємстві наказом № 14 від 3.10.2018 року переглянуте створення служби з 
охорони праці, наказом №  15 від 03.10.2018 року переглянуте положення про службу 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці 
Ключку Л юдмилу Давидівну (наказ №  14-ОП від 03.10.2018 року). Наказом №8 від 
03.10.2018 року переглянуте положення про систему управління охороною праці на 
підприємстві.

 Ня підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям
та видам робіт згідно положення:
Наказ №  24 - ОП від 02.10.2018 року та наказ № 25 - ОП від 10.10.2018 року._______________

наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві наказом №  4 від 28.09.2018 року створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії директор Артеменко Г.П.: члени 
комісії: зам. директора з виробництва Бугаев О.Ю.: інженер з охорони праці Ключка Л.Д.: 
уповноважений трудового колективу Шевченко В.І. Члени комісії пройшли навчання 
відповідних Правил з охорони праці, електробезпеці та іншіх в ТОВ Навчальний центр 
“Дніпробуд”. Перевірка знань проводилася комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області.

Артеменко Геннадій Павлович —  директор:
- Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедично'її) допомоги 

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 301/4.4/2017 від 
02.12.2017р.) та витяг з протоколу (№ 162/4.4/2018р. від 23.07.2018р.).:

- НПАОП 21.0-1.01-87 “Правила охорони праці в целюлозно-паперовій промисловості 
(витяг з протоколу №1364 від 27.11.2018р.).

- ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000В) (витяг з 
протоколу №1386 від 22.12.2017р. та  витяг з протоколу!092 від 28.08.2018р.).



НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” (витяг з 
протоколу 13976 від 03.12.2018р.)
- НПАОП 0.00-1.76-15 ЯБНВ 2.5-20-2001 “Газопостачання”. “Правила безпеки систем 
газопостачання” (витяг з протоколу №  1093 від 10.11.2016р.).:

Ключка Л .Д .- Інженер з охорони праці:
 - Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу 
№ 301/4.4/2017 від 02.12.2017р.) та витяг з протоколу (№ 162/4.4/2018р. від 23.07.2018р.).:

- НПАОП 21.0-1.01-87 “ Правила охорони праці в целюлозно-паперовій промисловості 
(витяг з протоколу № 1364 від 27.11.2018р.).

- ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000В) (витяг з 
протоколу № 1386 від 22.12.2017р. та витяг з протоколу!092 від 28.08.2018р.).
- НПАОП 0.00- 1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” (витяг з протоколу 13976 від 
03.12.2018р.):
- НПАОП 0.00 - 1.83 - 18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів” 
(витяг з протоколу № 808 від “09» квітня 2019р.).

Бугаев О.Ю - Заступник директора з виробництва.:
 - Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу 
№ 301/4.4/2017 від 02.12.2017р.) та витяг з протоколу (№ 162/4.4/2018р. від 23.07.2018р.).:

- НПАОП 21.0-1.01-87 “ Правила охорони праці в целюлозно-паперовій промисловості 
(витяг з протоколу № 1364 від 27.11.2018р.).

- ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000В) (витяг з 
протоколу № 1386 від 22.12.2017р. та витяг з протоколу!092 від 28.08.2018р.).
- НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” (витяг з протоколу 13976 від 
03.12.2018р.)
- НПАОП 0.00 - 1.83 - 18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів” 
(витяг з протоколу № 660 від “04” червня 2019р.)

Наказом № 14 - ОП по підприємству від 03.10.2018р. Створена служба з охорони праці. 
Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Ключку Людмилу 
Давидівну (наказ № 14-ОП. 03.10.2018р.

Уповноважений трудового колективу Шевченко В.І.
- Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 477 від 24.05.2017о).

Сиянович Олександр Олексійович закінчив курси електрогазозварників в учбовому 
комбінаті “Дніпробуд” ( посвідчення № 6906 від 12.07.2016р.): пройшов навчання та 
перевірку знань з охорони праці в учбовому комбінаті “Дніпробуд” (Протокол №  517 від 
02.05.2019р .)

 Лохматов Олександр Свгенович енергетик закінчив ДНУЗТ в 2007р. Диплом НР
№ 32975250 від 30.06.2007р. По професії- баколавр - електротехнік. Пройшов навчання та 
перевірку знань з охорони праці в учбовому комбінаті “Дніпробуд” (Протокол №  706 від ІЗ 
червня 2019р.)

Віштак Валерій Іванович закінчив в 2015р. ДП “ДНКК” “М оноліт” по професії Водій 
навантажувача третього розряду, посвідчення № 068282 від 31.08.2015р. Навчання та



перевірку знань “Правила охорони праці на автомобільному транспорті” НПАОП 0.00-
1.62-12 р.7.гл.З р. 14; “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” НПАОП 
0.00-1.15-07 р.6; “Правила охорони праці під час вантажног-розвантажувальних робіт” 
НПАОП 0.-00-1.75 р.2. гл.4, гл.5. гл7. р.З. “ Охрана труда” в обсязі виробничої інструкції.
( витяг з протоколу №  552 від 11.06.2018р.) пройшов в учбовому комбінаті “Дніпробуд”.

На підприємстві наказом № 10 від 03.10.2018р. року затверджено та введено в дію 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
розроблені білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, затверджений 
план-графік. згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 
З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні 
засоби, що декларуються та на всі прилади, що використовуються при виконанні заявлених 
робіт).
Працівники підприємства забезпечені, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту 
згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до 
чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. 
Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту:
 Електромонтер : Костюм бавовняний, черевики шкіряні . рукавиці комбіновані.
рукавиці діелектричні, куртка утеплена, каска захисна, пояс запобіжний.

Водій навантажувача: костюм бавовняний, черевики шкіряні, куртка утеплена, штани 
утеплені.

Електрогазозварник: Костюм для зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, 
каска, окуляри
захисні._________________________________________________________________________

та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації засобів індивідуального захисту

При виконанні заявлених робіт використовується: Слюсарний інструмент; покажчик 
напруги на 0.5 кв. (2 шт.). № 927; № 504 . Україна (протокол випробувань №16): бокорізи 
—  2шт. №1 и №2 (протокол випробувань №20); викрутки з ізольованими ручками —  2 ш. 
№1 и №2 (протокол випробувань № 19); пасатижі з ізольованими ручками —  2шт. №1 и №2 
(протокол випробувань № 18); покажчик напруги на 10 кВ №2581 (протокол випробувань 
№17); калоші діелектричні №2 (протокол випробувань №15); рукавички діелектричні №1 и 
№13 (протокол випробувань №14); вольтметр АТ71Е. 2017р.в. Китай; вольтметр Ц4315. 
1981р.в.; вольтметр АХ-201. 2018р.в. Китай; дриль електрична №1. Україна. 2014 р.в.; 
дриль електрична №2. Україна 2010р.в.; машина відрізна №1. Україна. 2015р.в.; машина 
відрізна №2. Україна. 2010р.в. “ перфоратор №1. 1995 р.в.трансформатор зварювальний. 
ТД-500. №011001106. 1992р.в.; напівавтомат зварювальний 88УА-180Р. Китай. 2014р.в.

На підприємстві в наявності: 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 перевірки знань з питань охорони праці»: 
НПАОП 0.00 - 1.83 - 18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів” . 
Н П А О П  0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт; НПАОП 21.0-1.01-87 “ Правила 
охорони праці в целюлозно-паперовій промисловості (витяг з протоколу №1364 від 
27.11.2018р.) та інш.___________________________________________________________________

Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
(акт технічного огляду від 19.10.2018 б/н).______________________________________________



На ПП «Континент» ремонт і технічне обслуговування технологічних транспортних
засобів проводиться силами підприємства

. На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові 
акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих
видань._____________________________________________________________________ .
Договір на випробування електричних засобів з ООО АНВ-Дельта № дог. 045- 19 від 05 

серпня 2019р____________________________________________________________________
нормативно- правової та матеріально-технічної навчально-методичного забезпечення

____________  Артеменко Г.П.
(підпис)

“06” 08.1019р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органу Держпраці У '? ' 2019р.

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.

Ой О 8 г о 'Ч


