Центр надання адм іністрати вни х п осл уг

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

2 0 ___ р.

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Нікопольська зернова
компанія»________________ _____________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53208, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр-кт Електрометалургів, буд. 224______
місцезнаходження,

____________________________________ 31337984._______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________ директор Босий Дмитро Володимирович,________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

________________ тел.05662-3-21-2, optirnus@optimus.com.ua_______________________________
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;

Територія України_
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_____ 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, Босий Дмитро 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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Роботи в діючих електроустановках
напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.___________________________
(найменування виду робіт)
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання 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 - 27, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення т р а в м - 15________________ ___________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нікопольська зернова компанія» (далі підприємство) складається з наступних виробничо-структурних підрозділів:_____ _____________
- Межівська дільниця (адреса: 52900, Дніпропетровська область. Межівський район,
смт. Межова, вул. Центральна, буд. 9):____________________________________________

- Демурінська дільниця (адреса: 52900,
Дніпропетровська область.
Межівський
Район,_____________ смт.______ Демурине._____________ вул._______Южна.______ буд.

і)і_________ _________________________________________
- Слов’янська дільниця (адреса: 52911. Дніпропетровська область. Межівський район,
с. Слов’янка, вул. Залізнична, буд. 3);
_______________________________________
- Чортомлицька дільниця (адреса: 53300. Дніпропетровська область, м. Покров._____
вул. Нахімова. буд. 6):________________ ______ _______________________________
- Могилівська дільниця (адреса: 51040. Дніпропетровська область.________________
Царичанський район, с. Могилів. вул. Дніпропетровська, буд. 106):_______________
- Нікопольська дільниця (адреса: 53208. Дніпропетровська область, м. Нікополь._____
вул. Електрометалургів. буд. 224):________
- Городищенська дільниця (адреса: 19501. Черкаська область. Городищенський район.
м. Городище, в у л . Індустріальна, буд. 12): ______________________________________
- Білозірська дільниця (адреса: 19634. Черкаська область. Черкаський район, с.
Хацьки.
вул. Польова, буд. 4):__________________________________________________________
- Андріївська дільниця (адреса: 64220. Харківська область. Балаклійський район._____
смт. Андріївка вул. Підвокзальна. буд. 29); ______________________________________
- Рядівська дільниця (адреса: 28327. Кіровоградська область. Петрівський район.
с. Рядове, вул. Дружби, буд. 14):_______
- Павлиська дільниця (адреса: 28110. Кіровоградська область. Онуфріївський район.
смт. Павлиш. вул. Вокзальна. 18);________
- Плетеноташлицька дільниця (адреса: 26345. Кіровоградська область. Маловисківський
район, с. Плетений Ташлик. вул. Привокзальна, буд.1);___________________________
- Щасливська дільниця (адреса: 28054. Кіровоградська область. Олександрійський район.
с.Добронадіївка. вул. Привокзальна, буд. 55):____________________________________
- Качкарівська дільниця (адреса: 74350. Херсонська область. Бериславський район.
с. Качкарівка. вул. Придніпровська, буд. б/н);____________________________________
- Сірогозька дільниця (адреса: 74721. Херсонська область. Нижньосірогозький______
район, с. Сірогози. вул. Миру. 1).______________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор підприємства Босий Дмитро Володимирович пройшов навчання
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-правових актів з охорони праці в ДП «ДНКК
Моноліт» та перевірку знань комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 405 від 30.11.16 р. (протокол № 613 від 09.06.17 р.)._____________
Наказом № 2 3 від 21.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на Межівської, Демурінської та Слов’янскої дільницях підприємстваенергетика Бабича В.В. якій атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з
охорони праці та НПАОП, а саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії.з перевірки
знань з питань ОП підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.). а також пройшов навчання в
ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена
наказом Головного
управління
Держпраці
у Дніпропетровської області
№ 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 278
від 20.03.2019 р.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).___________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 22 від 21.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на Могилівської дільниці підприємства - енергетика Деркача Ю.М.. якій
атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а
саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП
підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт»

та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.11.21-98) комісією, яка створена
наказом
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області
№ 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 764 від 21.06.2019 р..
V група з електробезпеки, до та вище 1000 В)_______________________________________________
Наказом № 16 від 21.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на Нікопольської та Чортомлицької
дільницях підприємства
енергетика Гетманчука М.І. якій атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів
з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки
знань з питань ОП підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.). а також пройшов навчання в ДП
«ДНКК Моноліт»
та
перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена
наказом Головного
управління
Держпраці
у Дніпропетровської області
№ 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 764
від 21.06.2019 р.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В)___________________________
Наказом № 6 від 26.02.2019 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на Городищенської дільниці підприємства - енергетика Гаращенка О.М..
якій атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП.
а саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП
підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт»
та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.11.21-98) комісією, яка створена
наказом
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області
№ 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 764 від 21.06.2019 р„
V група з електробезпеки, до та вище 1000 В._______________________________________________

Наказом № 26 від 21.09.2018 р по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на Білозірської дільниці підприємства - інженера Квашу І.М.. якій
атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а
саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП
підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт»
та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.11.21-98) комісією, яка створена
наказом
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 278 від 20.03.2019 р.. V група
з електробезпеки, до та вище 1000 В.._____________________________________________________

Наказом № 2 7 від 21.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на Андріївської дільниці підприємства - енергетика Долю В.М.. якій
атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а
саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП
підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт»
та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.11.21-98) комісією, яка створена
наказом
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області
№ 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 764 від 21.06.2019 р„
V група з електробезпеки, до та вище 1000 В._______________________________________________

Наказом № 2 4 від 21.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на Качкарівської дільниці підприємства - енергетика Супруна В.А.. якій
атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а
саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП

підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.), а також пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт»
та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.11.21-98) комісією, яка створена
наказом
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області
№ 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 764 від 21.06.2019 р.,
V група з електробезпеки, до та вище 1000 В._____________________________________________

Наказом № 1 8 від 21.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на Сірогозької дільниці підприємства - енергетика Мондича С.М. якій
атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а
саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП
підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт»
та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.11.21-98) комісією, яка створена
наказом
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області
№ 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 493 від 17.05.2019 р.,
V група з електробезпеки, до та вище 1000 В._______________________________________________

Наказом № 19 від 21.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на Рядівської дільниці підприємства - керівника групи з АГП Чепиногу
В.Д.. якій атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та
НПАОП. а саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
ОП підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт»
та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.11.21-98) комісією, яка створена
наказом
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області
№ 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 493 від 17.05.2019 р„
V група з електробезпеки, до та вище 1000 В._______________________________________________

Наказом № 21 від 21.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на Павлиської дільниці підприємства - енергетика Лященка В.Ю.. якій
атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а
саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП
підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт»
та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1 1.21-98) комісією, яка створена
наказом
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області
№ 5 8 від 04.03.2019 р. (протокол № 764 від 21.06.2019 р„
V група з електробезпеки, до та вище 1000 В._____________________________________________

Наказом № 2 0 від 21.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на Плетеноташлицької дільниці підприємства - енергетика Мамчура
В.М.. якій атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та
НПАОП. а саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
ОП підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт»
та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1 1.21-98) комісією, яка створена
наказом
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області
№ 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 764 від 21.06.2019 р.,
V група з електробезпеки, до та вище 1000 В._____________________________________________

Наказом № 1 7 від 21.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну за
електрогосподарство на ПІасливської дільниці підприємства - енергетика Беляєва С.М.. якій
атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а
саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП
підприємства № 2/20 від 21.01.2020 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт»
та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів ГНПАОП40.11.21-98) комісією, яка створена
наказом
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровської області
№ 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 764 від 21.06.2019 р..
V група з електробезпеки, до та вище 1000 В._____________________________________________

Наказом № 5 від 17.01.2020 р. по підприємству керівники групи з АГП Любчич І.В..
Аполонський Д.В.. Барма В.І. Гаваза В.Б. Підопригора М.І., Гостев В.В.. Чепинога В.Д,
Захарченко B.C. Волошко В.Ф. і Подборська І.О., які атестовані на знання нормативно-правових
і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з охорони праці.
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 3/20 від 21.01.2020 р.) призначені на підприємстві особами, відповідальними за безпечне виконання робіт на висоті
підлеглими працівниками.________________________________________________________________

На підприємстві наказом № 4 від 15.02.2019 року створена служба з охорони праці
і затверджено «Положення про службу охорони праці».___________________________________
наявністю служби охорони праці

Особою, відповідальною за охорону праці наказом по підприємству № 4
від
15.02.2019 р.
призначений директор Босий Д.В.. якій пройшов в ДП «ДНКК Моноліт»
навчання з нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме:
загальний курс з ОП та перевірку знань комісією, яка створена наказом Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 405 від 30.11.2016 р. (протокол
ДП «ДНКК Моноліт» № 613 від 09.06.2017 р.). а також
навчання в ДП «ДНКК
Моноліт»
та
перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління
Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 764 від
21.06.2019 p., V група з електробезпеки, до та вище 1000 В)._______________________________
Наказом № 5 від 21.01.2020 р. по підприємству створено комісію з перевірки
знань з питань охорони праці та НПАОП, що входять до обов'язків у працівників
підприємства.
Члени комісії пройшли навчання, перевірку знань та мають посвідчення з
відповідних напрямків, а саме:________________________________________________
голова ком ісії:
Директор Босий Д.В. - пройшов в ДП «ДНКК Моноліт» навчання з нормативноправових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з ОП
та перевірку знань комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 405 від 30.11.2016 р. (протокол ДП «ДНКК Моноліт»
№ 613 від 09.06.2017р.)_______________________________________________________________
члени ком ісії:
Заступник директора Конопатенко М.О. - пройшов навчання в Придніпровському ЕТЦ
Держпраці та перевірку знань
з Законів України «Про охорону праці». «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
комісією, створеною на підставі наказу Головного_____управління
Держпраці_____у

Дніпропетровської області № 65 від 15.05.2017 р. (протокол № 56-17 від 02.10.2017 р.). та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07); «Правила безпеки
систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15): «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом
Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 65 від 15.05.2017 р.
(протокол № 21-18 від 27.04.2018 р). а також : «Загальні вимоги стосовно забезпечення
роботодавцями охорони праці працівників» (НПАОП 0.00-7.11-12); «Вимоги безпеки та
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» (НПАОП 0.007.14-17) комісією, яка створена наказом Держпраці № 65 від 15.05.2019 р. (протокол № 47-19
від 25.06.2019 р.).______________________________________________________________________
Керівник групи з АГП Підпалок Г.Л. - пройшла навчання в Придніпровському ЕТЦ
Держпраці та перевірку знань
з Законів України «Про охорону праці». «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровської
області № 65 від 15.05.2017 р. (протокол № 56-17 від 02.10.2017 р.). та прийнятих відповідно до
них нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07);
«Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка
створена наказом
Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 65 від 15.05.2017 р.
(протокол № 21-18 від 27.04.2018 р). а також: «Загальні вимоги стосовно забезпечення
роботодавцями охорони праці працівників» (НПАОП 0.00-7.11-12); «Вимоги безпеки та захисту
здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» (НПАОП 0.00-7.14-17);
комісією, яка створена наказом Держпраці
№ 65 від 15.05.2019 р. (протокол № 47-19 від
25.06.2019 р.)._________________________________________________________________________

Відомчим документом, що встановлює єдиний
порядок функціонування системи
управління охороною праці на підприємстві є «Положення про систему управління
охороною праці у TOB «НЗК». затверджене наказом від 28.03.2019 р. № 3.
Наказом № 5 від 28.03.2019 р затвердженні та введенні в дію посадові інструкції
відповідальних інженерно - технічних працівників, в яких у встановленому порядку
відображені вимоги з питань охорони праці._____________________________________________
На підприємстві розроблені та затверджені наказом № 4 від 28.03.2019 р. інструкції
з охороні праці за професіями та видами робіт, в тому числі: інструкція з ОП № 5/19 при
виконанні робот на висоті: інструкція з ОП № 10/19 для енергетика;._______________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Перелік журналів з охорони праці :_____________________________________________________
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______________________
журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на робочому місці;______________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;________________________________________
- журнал обліку видачі інструкцій з ОП на підприємстві;_______________________________
журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань ОП;_____________
журнал обліку перевірки знань з ТБ у персоналу з групою № 1 за правилами______
електробезпеки;__________________________________________________________________
журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою;______

-

-

-

журнал реєстрації осіб, шо потерпіли від нещасних випадків;___________________________
журнал реєстрації аварій:____________________________________________________________
журнал обліку електроінструменту (Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів);_____________________________________________________________________
журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань (Правила безпечної______
експлуатації електроустановок споживачів);________________________________________
оперативний журнал (Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);_____
журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж (Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів);________________________________________
журнал обліку захисних засобів (Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів);_____________________________________________________________________
журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з________
ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів
(Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);_____________________
журнал випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів. (Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів);_______________________________________
Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. (Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів).___________________________________________________
Журнал обліку, огляду і результатів випробувань драбин_______________________________
експлуатаційної документації,

При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під
особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій», яке введено на підприємстві в дію наказом
№ 6 від 28.03.2019 р.___________________________________________________________________
Підприємство має кабінет для проведення навчання з питань охорони праці з плакатами
та наглядними посібниками.________________________ ____________________________________
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі
з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»._________________________
На підприємстві розроблено та наказом № 5 від 28.03.2019 р. затверджено «Положення
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затверджено
графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, у додатках до якого затверджені
програми навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці.
Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу здійснюється після
проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів праці,
а також проведення інструктажу на робочому місці. Робітники ознайомлені під підпис з
планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після
перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до
виконання робіт з підвищеною небезпекою. На підприємстві є затверджені наказом № 8 від
28.03.2019 р. програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці,
розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони праці по професіях. Навчальнометодичне забезпечення поповнюється за допомогою інтернету та періодичних видань.______
Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного
законодавства. Ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками
проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів по інструкціям

з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки, які робітники виконують
під час трудової діяльності.___________________________________________ __________________

Наказом № 9 від 28.03.2019 року по підприємству затверджено перелік робіт з
підвищеною небезпекою, для проведення яких необхідне спеціальне навчання та перевірка
знань з питань охорони праці; перелік робіт що виконуються
по наряду-допуску.
розпорядженню та в порядку поточної експлуатації. Наряди-допуски і розпорядження
реєструються в журналах обліку робіт встановленої форми._______________________________

До виконання робіт з підвищеною небезпекою допускаються працівники, які пройшли
медичний огляд, навчання по відповідному напрямку з правил охорони праці при виконанні
робіт, щорічну перевірку знань з питань охорони праці, інструктажі з охорони праці (вступний,
первинний, повторний-) з реєстрацією у відповідних журналах.____________________________

Наказом № 10 від 28.03.2019 р. по підприємству затверджено та введено в дію порядок
проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядом-допуском. Вказані у
Декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками підприємства
відповідно до проектно-технологічної документації та розроблених Проектів виконання робіт.

Працівники, які задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки,
мають відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:______________________
- витяг з протоколу № 2 від 28.01.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці підприємства - перевірені знання навчання з Правил охорони праці під час виконання
робітна висоті (НПАОП 0.00-1.15-07). - у енергетиків Слипокоєнка О.І. Деркача Ю.М.
Гетманчука М.1. Мамчура В.Ф. Гаращенка О.М. Долі В.М, Супруна В.А. Мондича С.М. Бабича
В.В. Бєляєва С.М. Литвиненка М.І. інженера Кваші І.М.____________
- витяг з протоколу № 1 від 27.01.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці підприємства - перевірені знання навчання з «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98). - у керівників групи з АГП Любчича І.В..
Аполонського Д.В.. Барми В.1. Гавази В.Б. Підопригори М.І.. Гостева В.В.. Чепиноги В.Д.
Захарченка B.C. Волошка В.Ф. і Подборської І.О._________________________________________
-диплом НТ № 117436. виданий Беляєву Сергію Миколайовичу Українським політехнічним
технікумом м. Кривий Ріг, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «технікелектромеханік»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». група з електробезпеки V.
до та вище 1000 В (протокол № 764 від 21.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровської
області від 04.03.2019 р № 58);____________________________________________________
-диплом НР № 33686258. виданий Бабичу Володимиру Васильовичу Коледжем електрифікації
Дніпропетровського державного аграрного університету, про те. що йому присвоєний 3 розряд
за професією «технік-електрик»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з
електробезпеки V. до та вище 1000 В (протокол № 278 від 20.03.2019 р. засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці, яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у
Дніпропетровської області від 04.03.2019 р № 58):___________________________________
-диплом ЖТ № 971966. виданий Сліпокоєнку Олегу Івановичу Черкаським технікумом
електрифікації і с/г будівництва, про те. що йому присвоєний 3 р о з р я д за професією «технік-

електрик»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки
V. до та вище 1000 В (протокол № 764 від 21.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровської
області від 04.03.2019 р № 58);__________________________________________________________
-диплом КЛ № 017672. виданий Мамчуру Валерію Мефодійовичу Кіровоградським інстітутом
с/г машинобудування, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «інженер-електрик»;
перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». група з електробезпеки V. до та вище 1000 В
(протокол № 764 від 21.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці,
яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровської області від 04.03.2019 р
№ 58);________________________________________________________________________________
-диплом Г-1 № 745257. виданий Гетманчуку Миколі Івановичу Московським енергетичним
інститутом, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «інженер-електромеханік»;
перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки V. до та вище 1000
В (протокол № 764 від 21.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці,
яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровської області від 04.03.2019 р
№ 58);_________________________________________________________________________________
-диплом ТВ-1 № 180497. виданий Деркачу Юрію Миколайовичу Харківським інститутом
механізації та електрифікації сільського господарства, про те. що йому присвоєний 3 розряд за
професією «інженер-електрик»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з
електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол № 2/1 від 05.07.2019 р. засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці підприємства);____________________________________
-свідоцтво СПК № 0434. видане Мондичу Сергію Михайловичу НТТУ «КПІ. НІЦ
«Інформмережа» м. Київ, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «технікелектромеханік»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». група з електробезпеки IV.
до та вище 1000 В (протокол № 493 від 17.05.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровської
області від 04.03.2019 р № 58);__________________________________________________________
-диплом ЖВ № 924375, виданий Литвиненку Миколі Івановичу Одеським електротехнічним
інститутом зв’язку», про те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «інженер
електрозв’язку»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV.
до та вище 1000 В (протокол № 764 від 21.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровської
області від 04.03.2019 р № 58);_______________________________________________ _ _ ________
-диплом Ю № 053850. виданий Кваші Ігору Михайловичу Дніпропетровським
інститутом
інженерів залізничного транспорту про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «інженер
шляхів сполучення- електрик»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з
електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол № 278 від 20.03.2019 р. засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці, яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у
Дніпропетровської області від 04.03.2019 р № 58);_________________________________________
-диплом Ч № 458612. виданий Гаращенку Олександру Миколайовичу Дніпропетровським
індустріальним технікумом про те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «технік електрик»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV. до та
вище 1000 В (протокол № 764 від 21.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці, яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровської області від
04.03.2019 р № 58);_____________________________________________________________________

-диплом АТ № 593747, виданий Долі Валерію Миколайовичу електромеханічним технікумом
залізничного транспорту м. Київ, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «технікелектромеханік»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки IV,
до та вище 1000 В (протокол № 764 від 21.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровської
області від 04.03.2019 р № 58):__________________________________________________________
-диплом НР № 23024856. виданий Чепиногі Віктору Дмитровичу Криворізьким авіаційним
технічним коледжем цивільної авіації», про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією
«технік-електрик»: перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки
IV. до та вище 1000 В (протокол № 764 від 21.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровської
області від 04.03.2019 р № 58);__________________________________________________________
-диплом НК № 47453579. виданий Литвиненку Миколі Івановичу Приазовським державним
технічним університетом про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «бакалавр з
електротехніки»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV.
до та вище 1000 В (протокол № 764 від 21.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровської
області від 04.03.2019 р № 58);__________________________________________________________
- диплом ЗТ-І №755463. виданий Супруну Володимиру Анатолійовичу Запорізьким
металургійним технікумом про те. що йому присвоєна кваліфікація «техніка електрика»,
перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». група з електробезпеки IV. до та вище 1000
В. (протокол № 764 від 21.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці, яка створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровської області від 04.03.2019
р № 58):
_______________________________________________________________________

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби
виробництва та наглядні посібники._____________________________________________________
Під час роботи в електроустановках використовується:_____________________________
- набір слюсарних інструментів;_______________________________________________________
інструмент з діелектричними рукоятками: викрутки (28 од.), пасатижі (14 од.), кусачки ( 14
одЛ - випробувані електротехнічною
лабораторією
ТОВ ПОА «Купина» (останні
протоколи випробування № ЗС 5/080419 та № ЗС 6/080419 від 08.04.2019 р.). -свідоцтво про
визнання технічної компетентності № ПЧ 06-2/155-2018 р. - діє до 25.04.2022 р.. Дозвіл від
Держпраці № 1507.12.30 діє до 22.05.2022 р.. Дозвіл від Держпраці № 1508.12.30 діє до
22.05.2022 р.):___________________________
- засоби захисту: рукавички діелектричні (28 пар) - випробувані електро-технічною
лабораторією ТОВ ПОА «Купина» (останній протокол випробування № ЗС 7/080419 від
22.05.2019 р.). -свідоцтво про визнання технічної компетентності № ПЧ 06-2/155-2018 р. діє до 25.04.2022 р.. Дозвіл від Держпраці № 1507.12.30 діє до 22.05.2022 р.. Дозвіл від
Держпраці № 1508.12.30 діє до 22.05.2022 р.); вказівник напруги УВН (28 од); вказівники
напруги «Лоцман-2» (17 од), штанга оперативна 10 кВ (15 од.), штанга оперативна 35 кВ
(15 од.) - (останні протоколи випробування ТОВ ПОА «Купина» від 08.04.19 р.- №ЗС
8/080419. №ЗС 9/080419. №ЗС 10/080419.); діелектричні боти (28 пар) - випробувані
електротехнічною лабораторією ТОВ ПОА «Купина» (останній протокол випробування
№ 20 від 22.06.2018 р.).- свідоцтво про визнання технічної компетентності № ПЧ 06-2/1552018 р .-д іє до 25.04.2022 р.. Дозвіл від Держпраці № 1507.12.30 діє до 22.05.2022 р.. Дозвіл
від Держпраці № 1508.12.30 діє до 22.05.2022 р.):____________________________________

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами
індивідуального захисту (захисні каски, запобіжні пояси, страхувальні канати) відповідно до
діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості і
зберігаються в справному технічному стані.______________________________________________

На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів,
випробування і перевірка придатності 313 з видачою актів, відповідно до діючих нормативноправових документів:___________________________________________________________________
Пояси запобіжні : пояси безлямкові моделі 1ПБ-К20 тип А (15 од.): пояси лямкові моделі
1ПБ-К20 тип Д (15 од.): страхувальні канати (ЗО од.) з карабінами до них (останні протоколи
випробування -№ 3 від 17.05.2019р. та № 4 від 17.05.2019 р). випробувані на установці для
випробування запобіжних поясів № 01 (атестат №11-0021-17 від 24.11.2018 р.. термін дії до
24.11.2019 р.):______________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

-

Захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках,
діелектричні рукавички (30 пар), діелектричне взуття (ЗО пар) - останній запис в "Журналі
випробувань засобів захисту з діелектричної гуми (рукавичок, ботів, діелектричних калош та
ізолювальних накладок)", відповідно, від 09.07.2019 р. та 18.12.2018 р. електротехнічної
лабораторії ВП «ЗОЕЗ» ТОВ «Оптімусагро Трейд» (свідоцтво про визнання технічної
компетентності № Е14-17 діє до 23.03.2020 р.. Дозвіл від Держпраці № 408.17.30 діє до
13.12.2022 р/).______________________________________________________________________

Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні
окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні
рукавички, інвентарні підмості. риштування, драбини, зварювальне обладнання і інше
використовується за призначенням, у технічно справному стані та видаються працівникам під
особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів
індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі або картці обліку, згідно
нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника.________________

На підприємстві є паспорта на усе обладнання, а також робочі інструкції.____________
Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацію:_____________________
Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00-2.01-05-«Перелік робіт підвищеної
небезпеки»: 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»;
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-«3агальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»: НПАОП 40.1-1.07-01- «Правила
експлуатації електрозахисних засобів»; НПАОП 0.00-1,15-07-«Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті»: НПАОП 0.00-1.71-13-«Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями»: НПАОП 40.1-1.21-98-«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок

споживачів»; «Правила улаштування електроустановок»; НПАОП 0.00-7.11-12-«Загальні
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.1417- «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання
працівниками» та інші акти з охорони праці що розповсюджується на роботи підвищеної
небезпеки, які декларуються.___________________________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 1?Ґ
2 0 , № /У '-?'.
_______ .

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.

