
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально -технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Снек Продакшн»__________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля 
103, кабінет 205,_____________________________________________________

місцезнаходження,

код згідно з ЄРДПОУ 39293714________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Тосхопаран Лєна Іванівна (067)-633-73-59_____________________
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;

51400, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Некрасова 54В

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 Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення 
страхувальної цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року ТОВ « Снек -  
Продакшн» страхування не проводиться т.щ. не є об’єктом підвищеної 
небезпеки.___________________________________________________________

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці___
__________________Проводився, акт № 10 від 19.10.2020 року____________

(дата проведення аудиту)

Я, Тосхопаран________________________ Лєна
Іванівна_____________________________________________

(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:_______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки



Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива: котел 
прямоточний змієвикового типу, для нагріву ВОТ для технологічних потреб 
ТРС200В № 19051/1903, 2019 року виготовлення, країна виробник Італія; 
котел рідинний AKL204GH № 144352/1.10, 2014 року виготовлення, країна 
виробник Німеччина, котел рідинний OZ STAR 850 №OS850230217, 2017 
року виготовлення, країна виробник Туреччина, ресивер повітряний РВ 
500.600-37 №013, РВ 500.600-37 №019, 2019 року виготовлення, країна 
виробник Україна; ресивер РВ500.15.00 №707601, 2019 року виготовлення, 
країна виробник Білорусь, ресивер повітряний РВ 500.600-01 №001, 2015 
року виготовлення, країна виробник Україна, ресивер повітряний РВ 500.600 -
01 №011, 2015 року виготовлення, країна виробник Україна, ресивер 
повітряний ALUP №C1745, 2006 року виготовлення, країна виробник Італія, 
ресивер повітряний ALUP №C1017, 2005 року виготовлення, країна виробник 
Італія, ресивер повітряний ALUP №C1199, 2005 року виготовлення, країна 
виробник Італія, резервуар вакуумний накопичувальний типу Т18 V200 K-F2, 
2011 року виготовлення, країна виробник Німеччина.____________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні_____машини:_____таль_____електричний_____канатний
вантажопідіймальністю 2,0 т. Т-39 1, №243638, 1995 року виготовлення,
країна____ виробник____ Болгарія,____ таль____ електричний____ канатний
вантажопідіймальністю 2,0 т. Т 10432, №11473, 2010 року виготовлення, 
країна виробник Болгарія, таль електричний вантажопідіймальністю 1,0 т. Т 
10332 №246874, 1991 року виготовлення, країна виробник Болгарія, таль 
електричний канатний вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10332, № 11044, 
2010 року виготовлення, країна виробник Болгарія, таль електричний 
канатний вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10312, №0048762, 1991 року 
виготовлення, країна виробник Болгарія, таль електричний канатний 
вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10332, №1022777, 2013 року виготовлення,
країна виробник Болгарія,________таль електричний канатний
вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10332, №11488, 2010 року виготовлення,
країна____ виробник____ Болгарія,____ таль____ електричний____ канатний
вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10312, №26025, 1995 року виготовлення,
країна____ виробник____ Болгарія,____ таль____ електричний____ канатний
вантажопідіймальністю 2,0 т., Т 10412, №314681, 1994 року виготовлення,
країна____ виробник____ Болгарія,____ таль____ електричний____ канатний
вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10332, №12293, 2005 року виготовлення,
країна____ виробник____ Болгарія,____ таль____ електричний____ канатний
вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10332, №9043433, 2013 року виготовлення,
країна____ виробник____ Болгарія,____ таль____ електричний____ канатний
вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10332, №7817, 2017 року виготовлення,
країна____ виробник____ Болгарія,____ таль____ електричний____ канатний
вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10332, №4154026, 2013 року виготовлення,
країна____ виробник____ Болгарія,____ таль____ електричний____ канатний
вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10312, №221295, 1995 року виготовлення,



країна____ виробник____ Болгарія,____ таль____ електричний____ канатний
вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10332, №11045, 2010 року виготовлення,
країна____ виробник____ Болгарія,____ таль____ електричний____ канатний
вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10332, №853388, 1999 року виготовлення, 
країна виробник Болгарія, таль електричний вантажопідіймальністю 2,0 т.,
2 МТ 305 Н 7 V4-4/1 SN 21 20, №18560246, 2018 року виготовлення, країна 
виробник Болгарія, таль ручний черв’ячний пересувний 
вантажопідіймальністю 3,2 т., ККЗ 3200, 1994 року виготовлення, країна 
виробник Росія, таль електричний канатний вантажопідіймальністю 2,0 т., 
Т 10442, №360, 2008 року виготовлення, країна виробник Болгарія, таль 
електричний канатний вантажопідіймальністю 1,0 т., Т 10332, №12293, 2005 
року виготовлення, країна виробник Болгарія.___________________________

Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт: пічь для 
обжарювання насіння соняшника та гарбуза CRZ Makina-1099, 2014 року 
виготовлення, країна виробник Туречинна, пічь для обжарювання насіння 
соняшника та гарбуза CRZ Makina-1100, 2014 року виготовлення, країна 
виробник Туречинна, пічь для обжарювання насіння соняшника та гарбуза 
CESELSAN CS 12000KF, 2015 року виготовлення, країна виробник 
Туречинна, машина автоматичного соління SLT-01, 2014 року виготовлення, 
країна виробник Туречинна, піч для обжарювання насіння соняшника Oz Star 
2000, 2020 року виготовлення, країна виробник Туречинна.

небезпеки, тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць - 33, в тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -33.__________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Приміщень-5, цехів- 4. Офісне та виробниче приміщення орендовані 
(договір аренди №11-09/11 від 11.09.2017 року з ТОВ «Інвестеційна компанія 
2006») Дніпропетровська область м. Павлоград вул. Некрасова 54В.________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор підприємства Тосхопаран Лєна Іванівна 
пройшла навчання з курсу «Охорона праці -  загальній курс» в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 27.08.2018
року №190\44.2018____ посвідчення____ №8956____ віз____ 27.08.2018
року)._______________________________________________________________
Наказом від 27.07.2020 №55 головного енергетика Івахненко Леоніда 
Олеговича призначено відповідальним, яка здійснює нагляд за утриманням та 
безпечною експлуатацією вантажопідіймальних пристроїв та відповідного
обладнання._________________________________________________________
Наказом від 27.07.2020 №55 начальника служби енергомеханічної 
Шляхового Сергія Миколайовича призначено ві дповідальним, за утриманням



в справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними
кранами, підіймальними пристроями та відповідним обладнанням._________
Наказом від 03.05.2019 № 48 головного енергетика Івахненко Леоніда 
Олеговича призначено відповідальною особою за справний стан і безпечну 
експлуатацію обладнання що працює під тиском.________________________

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

Наказом № 5 по підприємству від 10 січня 2020 року створена_____________
служба з охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на
інженера_______з_______охорони_______праці_______Власенко_______Івана
Володимировича.______________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом від 10.07.2020 № 39 створена комісія з перевірки
знань з питань:______________________________________________________
-електробезпеки в складі: Голова комісії: головний енергетик Івахненко Л.О. 
пройшов навчання та перевірку знань з «Законодавство про охорону праці», 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1
1.21-98; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила пожежної безпеки України (розділ 4 п. 1) (протокол від 21.08.2020 
року № 881 посвідчення №8947, V група з електробезпеки до і вище 1000В)
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;______
Члени комісії: начальник енергомеханічної служби Шляховий С.М. пройшов 
навчання та перевірку знань з «Законодавство про охорону праці», «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
пожежної безпеки України (розділ 4 п. 1) (протокол від 31.05.2019 року № 
655 посвідчення №8481, ІУ група з електробезпеки до 1000В) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; інженер з охорони 
праці Власенко І.В. пройшов навчання та перевірку знань з «Законодавство 
про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України (розділ 
4 п. 1) (протокол від 17.06.2020 року № 396 посвідчення №5253, ІУ група з 
електробезпеки до 1000В) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області;___________________________________________
- під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання в складі: голова комісії: головний енергетик 
Івахненко Л.О. пройшов навчання та перевірку знань з «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18» (протокол від
22.10.2018 року №1184 посвідчення №11739) перевірка знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області; члени комісії: начальник 
енергомеханічної служби Шляховий С.М. пройшов навчання та перевірку 
знань з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-



18» (протокол від 18.02.2019 року №174 посвідчення №2136) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; інженер з охорони 
праці Власенко І.В. пройшов навчання та перевірку знань з «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18» 
(протокол від 22.10.2018 року №1184 посвідчення №11741) перевірка знань
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;____________________
- під час експлуатації обладнання, що працює під тиском в складі: голова 
комісії: головний енергетик Івахненко Л.О. пройшов навчання та перевірку 
знань з «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском НПАОП 0.00-1.81-18» (протокол від 05.06.2019 року №668 
посвідчення №8867) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області; члени комісії: начальник енергомеханічної 
служби Шляховий С.М. пройшов навчання та перевірку знань з «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
НПАОП 0.00-1.81-18» (протокол від 15.05.2019 року №572 посвідчення 
№7291) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області; інженер з охорони праці Власенко І.В. пройшов навчання та 
перевірку знань з «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18» (протокол від 17.06.2020 року 
№396 посвідчення №5253) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області.____________________________________________

Також на підприємстві розроблені:_________________________________
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 6 від_____
10.01.2019р.)_________________________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань робітників з
питань охорони праці (наказ про затвердження № 24 від 20.02.2018р.)_______
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про
затвердження № 24 від 20.02.2018р.)____________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про
затвердження № 24 від 20.02.2018р.)____________________________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження № 38 від 
24.10.2017р.), в тому числі: №75 Інструкція з охорони праці для осіб, 
відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними 
кранами, №74 Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за 
утримання обладнання в справному стані,№ 48 Інструкція з охорони праці
при роботі з вантажопідіймальними машинами, керованими з полу._________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці , журнал реєстрації 
інструктажу з охорони праці на робочому місці, журнал протоколів засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці, журнал протоколів 
перевірки знань з електробезпеки, «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18,



«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-
1.83-18.______________________________________________________________
Працівники, які безпосередньо проводять роботи:________________________
-за допомогою вантажопідіймальних машин та механізмів: машиніст крана 
(кранівник) другого розряду Сидорчук А.К. пройшов навчання та перевірку 
знань з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00
1.80-18 (протокол від 12.06.2020 року №371 посвідчення №5105) перевірка 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, машиніст крана 
(кранівник) другого розряду Холод С.С. пройшов навчання та перевірку 
знань з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-
1.80-18 (протокол від 12.06.2020 року №371 посвідчення №5106) перевірка 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, машиніст крана 
(кранівник) другого розряду Москаленко В.О. пройшов навчання та 
перевірку знань з «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 
(протокол від 27.04.2018 року №394 посвідчення №4617) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, машиніст крана 
(кранівник) другого розряду Амельченко В.В. пройшов навчання та 
перевірку знань з «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 
(протокол від 27.04.2018 року №394 посвідчення №4620) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, машиніст крана 
(кранівник) другого розряду Куліш А.Л. пройшов навчання та перевірку 
знань з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-
1.80-18, «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
НПАОП 0.00-1.75-15, «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 27.04.2018 року №394 
посвідчення №4621) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області, машиніст крана (кранівник) другого розряду 
Мірошніченко Д.В. пройшов навчання та перевірку знань з «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
НПАОП 0.00-1.75-15, «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 27.04.2018 року 
посвідчення №4622) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у______



Дніпропетровській області, машиніст крана (кранівник) другого розряду
Карпенко Н.С. пройшов навчання та перевірку знань з «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00
1.75-15, «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 
0.00-1.15-07 (протокол від 19.06.2019 року №732 посвідчення №9450) 
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, 
машиніст крана (кранівник) другого розряду Дяченко Є.А. пройшов навчання 
та перевірку знань з «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 
(протокол від 14.09.2018 року №1022 посвідчення №9864) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, машиніст крана 
(кранівник) другого розряду Соляник Р.В. пройшов навчання та перевірку 
знань з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00
1.80-18, «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
НПАОП 0.00-1.75-15, «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 14.09.2018 року №1022 
посвідчення №9865) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області, машиніст крана (кранівник) другого розряду 
Горбунов І.В. пройшов навчання та перевірку знань з «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00
1.75-15, «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 
0.00-1.15-07 (протокол від 19.03.2018 року №225 посвідчення №2050) 
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, 
машиніст крана (кранівник) другого розряду Лім І.Г. пройшов навчання та 
перевірку знань з «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 
(протокол від 19.03.2018 року №225 посвідчення №2053) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, машиніст крана 
(кранівник) другого розряду Глущенко О.В. пройшов навчання та перевірку 
знань з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00
1.80-18, «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
НПАОП 0.00-1.75-15, «Правила охорони праці під час виконання робіт 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 19.03.2018 року №225________



посвідчення №2054) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області.
- по обслуговуванню посудин під тиском: майстер по газовому обладнанню 

Кузьменко А.С. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ Учбовий 
Комбінат «Дніпробуд» з «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 
0.00-1.76- 15(протокол від 20.08.2019 № 990 посвідчення № 12516) перевірка 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, слюсар з 
експлуатації та ремонту газового устаткування Кравчук О.С., пройшов 
навчання та перевірку знань комісією підприємства з Закону України «Про 
охорону праці», «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76
15 Правил пожежної безпеки, Надання домедичної допомоги (протокол від 
10.05.2019 року № 15) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області.
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд 
у КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської 
міської ради, Дніпропетровської області.________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на все 
обладнання, що використовується при виконанні заявлених видів робіт 
підвищеної небезпеки (паспорти, інструкції з користування, тощо), а саме: 
паспорти на котли, паспорти на ресивера, паспорти на всі вказані талі 
електричні, операційна інструкція по обжарюванню насіння соняшника та 
насіння гарбуза солоне 0И-СП-11-2020, операційна інструкція по 
обжарюванню арахісу в хрусткій оболонці на обжарювальній лінії Oz Star 
ОИ-СП-12-2020, операційна інструкція по солінню насіння соняшника ОИ-
СП-10-2018.__________________________________________________________
Випробування талів електричних проводиться експертною організацією ДП 
«Придніпровський ЕТЦ»(останній огляд проводився 21.09.2020-ЧТО,
17.09.2018 -  ПТО) згідно встановлених нормативними документами термінів. 
Випробування котлів проводиться експертною організацією ДП «Центр 
сертифікації контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового 
комплексу»(останні огляди: котел рідинний AKL204GH № 144352/1.10, OZ 
STAR 850 10.09.2020 -  ВО, ГВ, котел прямоточний змієвикового типу, для 
нагріву ВОТ для технологічних потреб ТРС200В № 19051/1903 25.07.2019 -  
ЗВО, ГВ; ресивера ALUP №C1745, ALUP №C1017, ALUP №C1199
25.07.2019 -  ЗОВО, ГВ; ресивер повітряний РВ 500.600-37 №013 31.07.2020
- ВО, ГВ , РВ 500.600-37 №019 31.07.2020 - ВО, ГВ; РВ500.15.00 №707601
03.08.2020 -  ВО, ГВ; РВ 500.600-01 №001 30.09.2019-ВР, ГВ; РВ 500.600-01 
№011 30.09.2019-ВО, ГВ). Випробування резервуару вакуумного 
накопичувального типу Т18 V200 K-F2 проводиться експертною 
організацією ДП «Придніпровський ЕТЦ»(останній огляд проводився
30.07.2018 -  ВО, ГВ)._________________________________________________
Технічне обслуговування газового обладнання (газові пальники печей) 
проводиться ТОВ «ПРОМТЕПЛОТЕХСЕРВІС» згідно договору № 248/19 від 
01.10.2019. Дата останнього обслуговування -  08.10.2020._________________

експлуатаційної документації



Працівники підприємства забезпечені спецодягом і засобами індивідуального
захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту у відповідності до чинних нормативних актів НПАОП 45.2-3.01-04. 
На кожного працівника заведена особиста картка видачі 
313.________________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці», паспорти на обладнання та
устаткування, настанови з експлуатації та інше._________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети з перевірки знань 
з питань охорони праці по: загальному курсу з охорони праці, з 
електробезпеки, правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання, правил охорони праці під час експлуатації обладнання що 
працює під тиском, правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів. Підприємство забезпечене необхідною навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно - правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються, а 
також необхідний інвентар для виконання вказаних робіт: ваги, технічна 
тара, пластмасові ковщі для пересипання насіння, рукавиці комбіновані.

геріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ^  _____20-^гф.
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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.”.

І
[Головне управління Держпрац. 

у Дніпропетровській області


