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Відомості про роботодавця:____________________ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ____________ ’’ЗАВОД СТЕКО”______________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______49000 . Дніпропетровська обл.. м. Дніпро,
місцезнаходження,

_____ генеральний директор

вул. Артільна, буд.11_________ 38114294

код згідно з ЄДРПОУ,

Положай Сергій Володимирович______ (056)373-96-72_____ ,
прізвище, ім’я та по батькові керівника, телефон

е- mail:_____________ ot@ stekomail.com.ua,_________________________________________
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 на території Дніпропетровська обл., м. Дніпро,

вул. Артільна, буд.2

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

та Лвівська область, Жовківський район, с. Надичі, вул. Грушевського.З___________________
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 не проводився_________
(дата проведення аудиту)

Я,_____ Положай Сергій Володимирович_______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної 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:________________________________________
(найменування виду робіт

Технологічні транспортні засоби :____________________________________________________
1.
Автонавантажувач Dan Truk- 9670DD. Свідотство про реєстрацію технологічного
транспортного засобу серія і номер свідотства АЕ 005192 від 07.08.2017р. ГУ Держпраиі У
Дніпропетровській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО”, рік випуску 2008 ,ідент:№ 7210 ,
державний номерний знак Т 07914 АЕ. виробник Данія. Акт державного технічного огляду
технологічного транспортного засобу від 26.06.2019р.. проведений ДП “Придніпровський
ЕТЦ”
Держпраиі. Договір на технічне обслуговування, додаткове обладнання та п о т о ч н и й
ремонт №.1/19 від14.01.2019р із ТзОВ “МікроФ”._________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

2.
Автонавантажувач дизельний
Львовець -40810.
Свідотство про реєстрацію
технологічного
транспортного засобу серія і номер свідотства АЕ 006368 від 27.08.2018р.
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО”,
рік випуску 1999 , зав.№ 08492.____ державний номерний знак Т 08638 АЕ, виробник
Україна. Акт державного технічного огляду_____ технологічного транспортного засобу від
26.06.2019р., проведений ДП “Придніпровський ЕТЦ”
Держпраці. Договір на технічне
обслуговування, додаткове обладнання та поточний ремонт №.1/19 від14.01,2019р із ТзОВ
“МікроФ” ._____________________________________________________________________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності)

3.
Автонавантажувач дизельний
Львовець -41306. Свідотство про реєстрацію
технологічного
транспортного засобу серія і номер свідотства АЕ 006367 від 27.08.2018 р .
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО”.
рік в и п у с к у 2011, зав.№ 2748._____ державний номерний знак Т 08637 АЕ. виробник Україна.
Акт державного технічного огляду
технологічного транспортного засобу від 26.06.2019р.
проведений ДП “Придніпровський ETU”
Держпраці. Договір на технічне обслуговування,
додаткове обладнання та поточний ремонт №.1/19 від14.01.2019р із ТзОВ “МікроФ”._______
4.
Автонавантажувач дизельний
DCD80-6H "KOLMAR”. Свідотство про реєстрацію
технологічного транспортного засобу серія і номер свідотства АЕ 002699 від 04.09.2013р.
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО",
рік випуску 2000 , зав.№ Т 321030811 , державний номерний знак Т 06042 АЕ. виробник
Швеція. Акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від
25.10.2019р., проведений ДП “Придніпровський ETU” Держпраці. Договір на технічне
обслуговування, додаткове обладнання та поточний ремонт №1/19 від 14.01.2019р із ТзОВ
“МікроФ” ._____________________________________________________________________________
5. Автонавантажувач дизельний Н80Т-03 LINDE. Свідотство про реєстрацію технологічного
транспортного засобу серія і номер свідотства АЕ 005646 від 15.01.2018р. Головне
управління Держпраці у Дніпропетровській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО”, рік
в и п у с к у 2000 , інд.№ Е1Х353и01364
, державний номерний знак Т 00817 АЕ. виробник
Німеччина. Акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від
25.10.2019р.. проведений ДП “Придніпровський ETL1” Держпраці. Договір на технічне
обслуговування, додаткове обладнання та поточний ремонт №.1/19 від 14.01.2019р із ТзОВ
“МікроФ.______________________________________________________________________________
6. Автонавантажувач
дизельний
“MF70D.300”.
Свідотство
про
реєстрацію
технологічного транспортного засобу серія і номер свідотства АЕ 006666 від 04.12.2018
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО”,
рік випуску 2 0 1 8 , зав.№ 18008 . державний номерний знак Т 08802 АЕ. виробник Україна .
Акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 03.10.2019р.,
проведений Д П “ П р и д н іп р о в с ь к и й ETL1” Держпраці. Договір на технічне обслуговування,
додаткове обладнання та поточний ремонт
№1/19 від 14.01.2019р із ТзОВ
“МікроФ.______________________________________________________________________________
7.
Автонавантажувач дизельний “ MF70D.300”. Свідотство про реєстрацію технологічного
транспортного засобу серія і номер свідотства АЕ 006665 від 04.12.2018 виданого Головне
управліня Держпраці у Дніпропетровській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО”, рік
випуску 2018 , зав.№18009. державний номерний знак Т 08801АЕ, виробник Україна. Акт
державного технічного огляду__ технологічного транспортного засобу від 03.10.2019р.,
проведений Д П “ П р и д н іп р о в с ь к и й
ETL1 Держпраці. Д о г о в ір на технічне обслуговування,
додаткове обладнання та поточний ремонт №1/19 від 14.01.2019р із ТзОВ “МікроФ._____
8.
Автонавантажувач Dan Truk- 9660DD . Свідотство п р о реєстрацію технологічного
транспортного засобу серія і номер свідотства ВС 002861 від 19.03.2019р. Головне
управління Держпраці у Дніпропетровській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО”, рік
випуску 2007 ідент.№ 7091, державний номерний знак Т 02107 ВС, виробник Данія. Акт
державного технічного огляду
технологічного транспортного засобу від 09.12.2019.
проведений ДП “Придніпровський ЕТЦ” Держпраці. Договір на технічне обслуговування,
додаткове обладнання та поточний ремонт №1/19 від 14.01.2019р із ТзОВ “МікроФ._________
9.
Автонавантажувач - “ SUMITOMO” . Свідотство про реєстрацію технологічного
транспортного засобу серія і номер свідотства АЕ
006902 від 18.02.2019р. Головне
управління Держпраці у Дніпропетровській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО", рік
випуску 2010 ідент.№ D2K-10214 , державний номерний знак Т 08968 АЕ. виробник Японія .
Акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 09.12.2019,
проведений Д П “ П р и д н іп р о в с ь к и й ETU” Держпраці. Договір на технічне обслуговування,
додаткове обладнання та поточний ремонт №1/19 від 14.01.2019р із ТзОВ “МікроФ.________
10. Автонавантажувач універсальний 41030 ЛЗА. Свідотство про реєстрацію технологічного
транспортного засобу серія і номер свідотства АЕ 006704 від 10.12.2018р.
Головне
управління Держпраці у Дніпропетровській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО”, рік
випуску 2006 . зав.№ 309172. державний номерний знак Т 08820 АЕ, виробник Україна. Акт

державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 09.12.2019,
проведений ДП “Придніпровський ЕТЦ" Держпраці. Договір на технічне обслуговування,
додаткове обладнання та поточний ремонт №1/19 від 14.01.2019р із ТзОВ “МікроФ._______
11.
Автонавантажувач Dan Truk- 9660DD. Свідотство про реєстрацію технологічного
транспортного засобу серія і номер свідотства АЕ 005191 від 07.08.2017р.
Головне
управління Держпраці у Дніпропетровській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО", рік
випуску 2004 ідент.№ 6151 , державний номерний знак Т 07913 АЕ. виробник Данія. Акт
державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 24.04.2019,
проведений ДП “Придніпровський ЕТЦ” Держпраці. Договір на технічне обслуговування,
додаткове обладнання та поточний ремонт
№ № 1/19 від 14.01.2019р із ТзОВ
“МікроФ.______________________________________________________________________________
12. Автонавантажувач універсальний Львовець ЛЗА-4081. Свідотство про реєстрацію
технологічного транспортного засобу серія і номер свідотства ВС 001857 від 27.04 ,2016р.
Головне управління Держпраці у Львівській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО”, рік
випуску 1989 , зав.№ 9574, державний номерний знак Т 01310ВС , виробник Україна. Акт
державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 17.05.2019,
проведений ДП“Придніпровський ЕТЦ” Держпраці. Договір на технічне обслуговування,
додаткове обладнання та поточний ремонт №- №1/19 від 14.01.2019р із ТзОВ “МікроФ”.____
13. Автонавантажувач дизельний “ MF70D.300”. Свідотство про реєстрацію технологічного
транспортного засобу серія і номер свідотства
ВС 002860 від 19.03.2019
Головне
управління Держпраці у Львівській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО”, рік випуску
2018р. , зав. №18010 , державний номерний знак Т 02108 ВС, виробник Україна. Акт
державного
технічного огляду технологічного транспортного засобу від 17.11.2019р..
проведений ДП “Придніпровський ETU” Держпраці. Договір на технічне обслуговування,
додаткове обладнання та поточний ремонт №1/19 від 14.01.2019р із ТзОВ “МікроФ._______
14. Автонавантажувач “YALE”. Свідотство про реєстрацію технологічного транспортного
засобу серія і номер свідотства ВС 001856 від 27.04.2016 Головне управління Держпраці у
Львіській області- власник ТОВ “ ЗАВОД СТЕКО”, рік випуску 2008 , ідент.№ 548201,
державний номерний знак Т 1309 ВС, виробник США. Акт державного технічного огляду
технологічного транспортного засобу від 03.10.2019, проведений ДП “Придніпровський ЕТЦ”
Держпраці. Договір на технічне обслуговування, додаткове обладнання та поточний ремонт
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

№1/19 від 14.01.2019P із ТзОВ “М ікроФ.________________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 14. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик винекнення
травм 18_____________________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче приміщення знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Артільна. 2 та
адресою Лвівська область. Жовківський район, с. Надичі, вул. Грушевського.З____________
стоянка ТТЗ знаходяться за за адресою м. Дніпро, вул. Артільна. 2 та адресою Лвівська
область. Жовківський район, с. Надичі. вул. Грушевського.З_______________________________
будівль і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості : Відповідальність за дотриманням вимог законодавства з питань
________
охорони праці та промислової безпеки ТОВ “ЗАВОД СТЕКО” наказом № 3-в від 03.02.2014р.
покладено на начальника відділу охорони праці Попович Н.В.____________________________
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію прані в цілому . генеральний________
директор підприємства Положай С.В.________________ .__________________________________
За безпечне виконання робіт по підрозділам, а саме:_____________________________________
- Відповідальний за безпечне проведення робіт технологічними транспортними засобами у
складах матеріалів- призначено завідувача складу матеріалів Дніпро -Ліпая Д.В. , в_______
транспортній дільниці Дніпро інженера з експлуатації машинно- тракторного парку-_______
Калюжного С.В., № 41-опвід 01.10.2018р у транспортній дільниці Львів- інженера з_______
експлуатації машинно- тракторного парку Пелех С.Д, наказ № 58 від 01.08.2019р._________

- Відповідальними по надзору за утриманням та безпеною експлуатацією навантажувачів у
Дніпрі призначено начальника транспортної служби — Єпіфанова О.В., наказ № 41-оп від
01.10.2018р. від у та у транспортному відділі Львів- начальника траспортного відділуКолінцьо P.M., наказ № 58 від 01.08.2019р.
_______________________________________
Відповідальним за справний стані безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено
Репана В.В., наказ № 34-оп від 10.08.2019р.____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

На підприємстві у відповідності до вимог ст.15 Закону України “Про охорону праці” створена
служба з охорони праці, наказом від 03.02.2014р. №3-в та затверджено “Положення про
службу охорони праці”, обов'язки з охорони праці покладені на начальника відділу охорони
праці Попович Н. В.; переглянуто та затверджено: положення про систему управління
охороною праці на підприємстві наказом №33-оп від 10.08.2019р.: положення про розборку
інструкцій з охорони праці наказом № 5-в від 03.02.2014р.: положення про видачу нарядівдопусків при виконання
робіт підвищеної небезпеки наказом №1-оп від 04.0.2016р.:
положення про порядок забезпечення робітників підприємства спеціальним одягом,
спеціальним взуттям ті іншими засобами індивідуального захисту наказом № 11 -в від
03.02.2014р: положення про медичний огляд робітників наказом № 10-в від 03.02.2014.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На підприємстві наказом від 05.11.2018р. №45-оп переглянуті та завтерджені з інструкцї з
охорони праці по професіям та видам робіт, а саме: № Ю П-8 інструкція з охорони праці
для водія навантажувача: №ІОП-41 -інструкція з охорони праці під час виконання вантажорозвантажувальних робіт за допомогою машин та механізмів ( автонавантажувачами):
Інформація про медичний огляд працівників: на підприємстві наказом № 55-оп
від
13.11.2018р.організовано періодичний медичний огляд робітників, заключний акт від
24.12.2018р., наказ № 45-оп від
13.11.2019р
про проведення обов'язкови попередніх та
періодичних психіатричних та наркологічних оглядів: наказ № 45-оп від
13.11.2019р. про
проведення психофізіологічних експертиз працівників для виконання робіт із підвищеної
небезпеки та тих,що потребують профдобору___________________________________________
Наказом від 18.03.2017р №05-ок переглянуті та затверджені посадові інструкцій._______
Наказом наказ №16-в від 03.02.2014р. затверджено положення про проведення навчання
та перевірки знань з питань охорони праці та затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці. На підприємстві створена постійно діюча комісія з
перевірки знань з питань охорони праці наказ № 100-в від 10.09.2019р. . Члени комісії
пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно- правових актів комісії з
перевірки знань з питань охорони праці Державної служби України з питань охорони праці
протокол № 68-19
від
09.08.2019р. , навчання
навчання у ДП “Придніпровський
експертно-технічний центр Держпраці ( ДП “Придніпровський ETU ”)______________________ ^
Наказ № 56-оп від 24.12.2018р. про проведення повторного інструктажу з охорони праці на
п ід п р и є м с т в і у 2019 та наказ № 46-оп від 16.12.2019р.
про
проведення п о в т о р н о г о
інструктажу з охорони праці на підприємстві у 2020 р. Працівникам проводяться інструктажі з
питань охорони праці у відповідності до вимог нормативно- правових актів з питань охорони
праці: вступний інтсруктаж. первинний інструктаж, повторний інструктаж, позавплановий
інструктаж, цільовий інструктаж по завтердженим програмам____________________________
Голова комісії:_____ генеральний директор- Положай Сергій Володимирович, пройшов
перевірку знань к у р с у “Загальний курс о х о р о н и праці" комісії з перевірки знань з питань
охорони праці Державної служби України з питань охорони праці
( протокол №68-19 від
09.08.2019р.), навчання у ДП “Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці ( ДП
“Придніпровський ETU ”). На підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників
підприємства з питань о х о р о н и праці, наказ від 10.09.2019р. №100-в. До складу комісії
входить: голова комісії -генеральний директор Положай С.В... члени комісії: директор з
виробництва Козіс Є.О., начальник відділу охорони праці Попович Н.В., головний енергетик
Репан В.В..головний механік Куриленко О.В., начальник транспортної служби Єпіфанов
О.В...пройшли навчання у ДП “Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці ( ДП
“Придніпровський ETU ”) навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в
об'ємі загального курса “ О х о р о н и праці" та нормативно- правових актів діючих на

підприємстві, а смае: Закон України “Про охорону праці о х о р о н и праці” ( ЗупОГП. “Кодекс
законів п р о працю України’ї КЗпПУ) . “Правила пожежної безпеки України” (ППБУ). Закон
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( ЗУЗДСС). НПАОП 0.001.80-18 “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, НПАОП 0.00-1.71 .-13 “Правила о х о р о н и
праці під час роботи з інструментом та п р и с т р о я м и ” , НПАОП 0.00-1.76-15 “ Правила безпеки
систем газопостачання”, ’’НПАОП 0.00-1.83-18 “Правила охорони праці під час експлуатації
навантажувачів”, НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті”, НПАОП 0.00-1.62-12 “ Правила охорони праці на автомобільному транспорті”,
НПАОП 0.00-1.75-15 “ Правила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт”,
НПАОП 0.00-7.12-13 “Вимоги до роботодавцівстосовно забезпечення безпечного виконання
робіт
у потенційно вибухонебезпечних середовищах”,НПАОП 40.01-1.21-98 “ Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, перевірку знань пройшли в комісії
Державної служби України з питань праці ( протокол № 68-19 від 09.08.2019р.)__________
Відповідальними за безпечне проведення робіт технологічними транспортними засобами у
складі матеріалів- призначено завідувача складу матеріалів Дніпро -Ліпая Д.В. . наказ 41-оп
від 01.10.2018р. та у транспортній дільниці Дніпро — інженера з експлуатації машиннотракторного парку- Калюжного Є.В., наказ 41-оп від 01.10.2018р. у транспортній дільниці
Львів- начальника транспортного відділу Колінцьо Р.М. наказ № 58 від 01.08.2019р..інженер з
експлуатації машинно-тракторного парку Пелех С. Д. наказ № 58 від 01.08.2019р.__________
Ліпай Д.В. завідувач складом матеріалів Дніпро : пройшов навчання в ТОВ “Учбовий
комбінат“Дніпробуд”
з курсів: “Охорона праці- загальний курс” ( протокол №747 від
02.08.2017р.) перевірку знань пройшли в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області:
навчання в ТОВ “Учбовий комбінат“Дніпробуд”НПАОП 0.001.83-18 “Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів” ( протокол № 660 від
04.06.2019р.) перевірку знань пройшов в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області: НПАОП 40.01-1.21-98 “ Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів” навчання в ТОВ “Учбовий комбінат “Дніпробуд’ї протокол
№1038 від 20.09.2019р.) перевірку знань п р о й ш о в в к о м іс ії Г о л о в н о г о управління Держпраці
у Дніпропетровській області: навчання в ТОВ “Учбовий комбінат“Дніпробуд” НПАОП 0.001.80-18 “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” ( протокол №828 від 07.08.2018р.)
перевірку знань пройшов в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області: навчання в ТОВ “Учбовий
комбінат“Дніпробуд НПАОП 0.00-1.71 .-13 “Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями’ї протокол N2663 від
13.07.2017р.) перевірку знань пройшов в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області: навчання в ТОВ “Учбовий комбінат“Дніпробуд” НПАОП 0.001.75-15 “ Правила о х о р о н и праці під час вантажно- розвантажувальних робіт “ ( протокол №
739 від 01.08.2017р. перевірку знань пройшов в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області: навчання в ТОВ “Учбовий комбінат“Дніпробуд” НПАОП 0.001.76-15 ДБН В 2.5-20-2001“ Правила безпеки систем газопостачання “ ( протокол № 744 від
01.08.2017р. перевірку знань пройшов в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області: ____________________________________________________ _______
Калюжний Є.В. Інженере з експлуатації машинно- тракторного парку у транспортнй
дільниці Д н іп р о : п р о й ш о в навчання в ТОВ “Учбовий комбінат“Дніпробуд” з к у р с ів : “Охорона
праці- загальний к у р с ” ( протокол №579 від 21.06.2017р.) перевірку знань пройшли в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: навчання в ТОВ “Учбовий
комбінат“Дніпробуд”НПАОП 0.00-1.83-18 “Правила о х о р о н и праці під час експлуатації
навантажувачів” ( протокол № 660 від 04.06.2019р.) перевірку знань п р о й ш о в в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: навчання в ТОВ “Учбовий
комбінат“Дніпробуд”
НПАОП 0.00-1.75-15 “ Правила о х о р о н и праці під. Час вантажнорозвантажувальних робіт “ ( протокол Nq 501 від 01.06.2017р. перевірку знань пройшов в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: навчання в ТОВ
“Учбовий
комбінат“Дніпробуд”
НПАОП 0.00-1.62-12 “ Правила охорони праці на
автомобільному транспорті “ ( протокол № 510 від 06.06.2017р. перевірку знань пройшов в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Коліниьо Р.В.- начальник транспортного відділу:
пройшов
навчання в ТзОВ
“ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ" ( ТзОВ “3HL1 з ОГП
та атестацію на знання : Закон України “Про охорону праці охорони праці” ( Зуп ОП). “Кодекс
законів про працю України'ї КЗпПУ) . “Правила пожежної безпеки України” (ППБУ). Закон
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( ЗУЗДСС), НПАОП 0.001.80-18 “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, НПАОП 0.00-1.71 .-13 “Правила охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями”, НПАОП 0.00-1.76-15 “ Правила безпеки
систем газопостачання”, ’’НПАОП 0.00-1.83-18 “Правила охорони праці під час експлуатації
навантажувачів”, НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті”. НПАОП 0.00-1.62-12 “ Правила охорони праці на автомобільному транспорті”,
НПАОП 0.00-1.75-15 “ Правила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт”,
НПАОП 0.00-7.12-13 “Вимоги до роботодавцівстосовно забезпечення безпечного виконання
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах” перевірку, знань пройшов в комісії
Головного управління Держпраці у Львівській області( протокол №071 від 18.10.2019р.). в
ТзОВ “ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ П РАШ ” ( ТзОВ “3HU
з ОП”) та атестацію на знання : Закон України “Про охорону праці охорони праці” ( ЗупОП),
“Кодекс законів про працю України’ї КЗпПУ) , “Правила пожежної безпеки України” (ППБУ),
Закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( ЗУЗДСС),
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, НПАОП 0.00-1.71.-13 “Правила охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями”, НПАОП 0.00-1.76-15 “ Правила безпеки
систем газопостачання”. ’’НПАОП 0.00-1.83-18 “Правила охорони праці під час експлуатації
навантажувачів”, НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті”. НПАОП 0.00-1.62-12 “ Правила охорони праці на автомобільному транспорті”.
НПАОП 0.00-1.75-15 “ Правила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт”.
НПАОП 0.00-7.12-13 “Вимоги до роботодавцівстосовно забезпечення безпечного виконання
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах” перевірку, знань пройшов в комісії
Головного управління Держпраці у Львівській областії протокол №071 від 18.10.2019р.)_____
Працівники підприємства проходять навчання , перевірку знань з питань охорони праці у
відповідності до “ Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони п р а ц і._______________ _______________________________________________________
Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ “Учбовий комбінат“Дніпробуд” присвоїно
професію- водій навантажувача:
___________________________________________________
- Джурик Р.Й.-номер кваліфікаційного посвідчення №1676 від 06.02.2019 р.
-Добровольский В.Р. -номер кваліфікаційного посвідчення №1677 від 06.02.2016 р._______
- Кіндрацький Р.В. -номер кваліфікаційного посвідчення №1682 від 06.02.2016 р.__________
- Ярош В.М. -номер кваліфікаційного посвідчення №1678від 06.02.2016 р._________________
- Бурак М.Б.-номер кваліфікаційного посвідчення №1679від 06.02.2016 p.,_________________
- Малишкін B.C. - номер кваліфікаційного посвідчення №1668 від 06.02.2019р.___________ _
-Онищенко О.Г.- номер кваліфікаційного посвідченя №15535 від 28.11.2018р._____________
-Шатунов Ю.В.- номер кваліфікаційного посвідчення №15536 від 28.11.2018р.____________
-Волошенко С.І,- номер кваліфікаційного посвідчення №1671 від 06.02.2019р._______ _____
-Лисиця О.О.-номер кваліфікаційного посвідчення №1672 від 06.02.2019р.________________
-Жаріков М.В.номер кваліфікаційного посвідчення №1673 від 06.02.2019р.________________
-Афанасьев С.В.-номер кваліфікаційного посвідчення №1670 від 06.02.2019р._____________
- Кісіль І.А.-номер кваліфікаційного посвідчення N»17552 від 13.11.2019р._________________
-Оглобін О.В.-номер кваліфікаційного посвідчення №17553 від 13.11.2019р._______________
-Берило С.Л.номер кваліфікаційного посвідчення №17554 від 13.11.2019р.________________
-Черненко B.C.-номер кваліфікаційного посвідчення №1674 від 06.02.2019р._______________
-Нудьга А.В.-номер кваліфікаційного посвідчення №14376 від 26.09.2019р._________________
-Ковтунюк А.М.-номер кваліфікаційного посвідчення №12133 від 11.07.2019р._____________
-Срмаков І.Ю.-номер кваліфікаційного посвідчення №35382 від 12.02.2008р..______________
-Пукшин І.М.- рішенням державної кваліфікаційної комісії ТзОВ “ЗУНЦ “СПЕЦІАЛІСТ”
посвідчення №118-18 від 3 0 .0 1 .2 0 1 8 р .________________________________________________

Всі водії навантажувачів засвоїли программу в с т у п н о г о інструктажу, комісією
підприємства проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці інструкцій з
о х о р о н и праці що діють на підприємстві. НПАОП 0.00-1.83 -18 “Правил о х о р о н и праці під час
експлуатації навантажувачів”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правил охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт. протокол № 11-19 від 20.11.2019 р.___________________________ ._
______На підприємстві наказом № 9-оп від 04 . 01 . 2016 р . переглянуто та введено в дію
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці,
затверджені програмипроведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці,
розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці. З
працівниками п р о в о д я т ь с я інструктажі з о х о р о н и праці у відповідності до вимог чинного
законодавства: вступний інструктаж, первинний інструктаж, позаплановий інструктаж,
цільовий інструктаж. Затверджені програми з проведення усих видів інструктажів.
_______ Експлуатаційна документація: на підприємстві є необхідна нормативно-технічна
документація та розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки. В
наявності експлуатаційна документація на обладнання, устаткування, машини, механізми,
відповідні схеми, керівництва з експлуатації, в тому числі та що використовується при
виконанні робіт підвищеної небезпеки- технологічні транспортні засоби що декларуються.
Логовор на технічне обслуговування, додаткове обладнання та поточний ремонт №1/19 від
14.01.2019р із ТзОВ “МікроФ. Усі технологічні транспортні засоби тОВ “ЗАВОД СТЕКО”проходять щорічний державний технічний огляд технологічного транспортного засобу.______
експлуатаційної документації,

Забезпечення засобами індивідуального захисту: працівники підприємства забезпечені
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно норм видачі. Наказом
№47-оп від 26.11.2018р. на підприємстві створено комісію з прийому . видачі та проведення
випробувань засобів індівідуального захисту.
Зберігання засобів захисту організовано
відповідно до вимог заводів виготовлювачів. Робітники підприємства забезпечуються
спеціальним одягом, спеціальним в з у т т я м та іншими засобами індивідуального захисту
відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 “Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним в з у т т я м та іншими засобами індивідуального захисту”.
Засоби індівідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів
індівідуального захисту. Видача засобів індівідуального захисту фіксується у картках обліку.
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під час приймання
на роботу ( попередні медичний огляд) та протягом трудової діяльності ( періодичні медичні
огляди), заключний акт виданий 24.12.2018 р. КЗ “ Дніпропетровська шоста міська клінічна
лікарня ДОР”_________________________________________________________________________ ^
На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі
Закони України “ Про охорону праці”.“Про об'єкти підвищеної небезпеки”. НПАОП 0.00-2.0105 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-1.15 Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті. НПАОП 40.01-1.21-98 Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, НПАОП 0.00-1.71 .-13 “Правила охорони праці під
час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту, НПАОП 0.00-4.21-04 Типове полодення про службу охорони праці. НПАОП 0.004.12.-05 Типове положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення п р о к о м іс ію з питань о х о р о н и праці підприємства.
НПАОП 0.00-6.03.-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів,
що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони
праці, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями
о х о р о н и праці працівників. НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона
праці і промислова безпека у будівництві, ДБН А.3.2-2 -2009 Охорона праці і промислова
безпека у будівництві. НПАОП 0.00-183.-18 “Правила охорони праці при експлуатації
навантажувачів”. НПАОП 0.00-7.12-13 “Вимоги до роботодавцівстосовно забезпечення
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах”.НПАОП 0.001.75-15 “ Правила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт “ .НПАОП 0.001.62-12 “ Правила охорони прані на автомобільному транспорті”

Наказом № 07 - оп від 04 . 01 . 2019 р р . Відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію
фонду нормативно-правових актів з охорони праці покладено на службу о х о р о н и праці
підприємства. На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань
охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці: журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони
праці: журнал обліку і зберігання засобів захисту: журнал приймання та огляду риштувань
та помостів : журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання робіт на висоті: журнал
обліку, перевірки та випробування електроінструменту та ін______________________________
На підприємстві розроблені та затврджені програми проведення навчання та перевірк
знань з питань о х о р о н и праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з
питань охорони праці. П ід п р и є м с т в о забезпечено необхідною навчально- методичною
літератоурою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- правові акти з охорони
праці. Що регулярно оновлюються за допомогю Інтернету та друкованих видань.__________
нормативно-правової та матеріадбйо-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

_________

_____

7иЙ ш €)

“22” “січня’’ 2020 р.

С.В. Положай______________
(ініціали та прізвище)

, *

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
< ■ > ? '/ < '< ( ' _______2 0 ^ 7р.
№ Я & І-

______________

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.”.
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