
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДМК «ДНІПРОМЛИН»___________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______ 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Ольги княгині, будинок 10/14.
місцезнаходження,

_______________________________________ 43846603__________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

______________________Генеральний директор Москалець Дмитро Михайлович_________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________________________________ +380567782857_____________________________
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;
49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Ольги княгині 10/14._____

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

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди зі страховою компанією
ПрАТ «УПСК» серія 1788-2 № 006/1788/018220 від 16.11.2020 р., строк дії 17.11.2021 р.___________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами аудиту з 
охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0832.20 від 21.12.2020 р., проведеного ДП
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_______________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,_______________________________ Москалець Дмитро Михайлович.___________________________
(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 колодязях, шурфах, траншеях,________
котлованах, бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємностях, боксах); роботи в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно); зварювальні роботи; роботи, що 
виконуються за допомогою механічних підіймачів; газополум’яні роботи; технічне обслуговування 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: устатковання напругою понад 1000 В (електричне 
устатковання електричних мереж, технологічне електрообладнання), парові та водогрійні котли 
теплопродуктивністю понад 0,1 МВт, посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім



автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива,
вантажопідіймальні машини, підйомники, ліфти;______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних мереж), (до 6 кВ______
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

включно): розподільна установка ЗРУ 6 кВ «ЦРП» з комірками типу KСО-KУЗ -  10 од., 1973 р.в.
номер партії, дата виготовлення, країна походження,

(СРСР). розподільна установка ЗРУ 6 кВ «ТП-1» з комірками типу KСО-KУЗ -  16 од., 1973 р.в._____
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

(СРСР). розподільна установка ЗРУ 6 кВ «ТП-2» з комірками типу KСО-2УМЗ -  4 од., 1975 р.в. 
(СРСР). розподільна установка ЗРУ 6 кВ «ТП-З» з комірками типу KСО-2УМЗ -  6 од., 1986 р.в. 
(СРСР). силовий трансформатор ТМЗ № 1 типу ТМЗ-630/10-72У1, 1970 р.в. (СРСР). силовий 
трансформатор ТМЗ № 2 типу ТМЗ-630/10-72У1, 1977 р.в. (СРСР). силовий трансформатор ТМ № З 
типу ТАМ-750/10, 1966 р.в. (СРСР). силовий трансформатор ТМ № 4 типу ТМ-320/6. 1956 р.в. 
(СРСР). силовий трансформатор ТМ № 5 типу ТМ-320/6, 1956 р.в. (СРСР). силовий трансформатор 
ТМЗ № 6 типу ТМЗ-1000/10-72У1, 1975 р.в. (СРСР). силовий трансформатор ТМЗ № 7 типу ТМЗ- 
1000/10-72У1, 1975 р.в. (СРСР). силовий трансформатор ТМ № 11 типу ТМ-6З0/6, 1972 р.в. (СРСР). 
силовий трансформатор ТМ № 12 типу ТАМ-560/10, 1964 р.в. (СРСР). силовий трансформатор ТМ 
№ 1З типу ТМ-400/6, 1992 р.в. (Україна). силовий трансформатор ТМЗ № 15 типу ТМЗ-1000/10- 
72У1, 1970 р.в. (СРСР). силовий трансформатор ТМЗ № 16 типу ТМЗ-1000/10-72У1, 1970 р.в. 
(СРСР); силовий трансформатор ТМЗ № 17 типу ТМЗ-630/10-72У1, 1976 р.в. (СРСР), силовий 
трансформатор ТМ № 18 типу ТМЗ-630/10-72У1, 1976 р.в. (СРСР); парові та водогрійні котли 
теплопродуктивністю понад 0,1 МВт: паровий генератор з реверсивним розвитком факелу типу 
SIXEN 2500. 2012 р.в. (Італія). котел паровий типу Е-4-1,4ГМ-3. 1993 р.в. (Росія). водогрійні котли 
сталеві типу REX 62-F -  2 од, 201З р.в. (Італія); трубопроводи пари та гарячої води з робочим 
тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском 
понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного 
палива (пункт 9 дадатка 7 Порядку), а саме: повітрозбірник ВЭЭ-3.2-1.0-1У-06 -  З од., 199З р.в. 
(Україна). повітрозбірник В-6,З мЗ -  2 од.. 1974 р.в. (СРСР). балони з киснем технічним -  20 од., 
(Україна). балон з аргоном газоподібним -  1 од., (Україна). балони з діоксидом вуглецю -  8 од., 
(Україна). балони з ацетиленом технічним -  4 од., (Україна). балони з сумішшю пропану 
технічного і бутану технічного -  6 од., (Україна); вантажопідіймальні машини, підйомники, ліфти: 
лебідка монтажна ЛМ-2А, в/п 2,0 т (СРСР), лебідка монтажна ЛМ-2А, в/п 2,0 т, 1965 р.в. (СРСР). 
лебідка монтажна електрична канатна ЛМ-2, в/п 2,0 т (СРСР), лебідка 1,25 ТС Т-224В, в/п 1,25 т, 
1975 р.в. (СРСР), лебідка 6,З кН У 5120.60, в/п 0,6З т, 1992 р.в. (Росія). лебідка елеваторна ЛЭ, 
в/п 0,15 т -  2 од., 1976 р.в., 1975 р.в. (СРСР). лебідка елеваторна ЛЭ, в/п 0,15 т (СРСР), таль 
електричний пересувний ТЭ 050-71120-У2, в/п 0,5 т, 1981 р.в. (СРСР). таль електричний пересувний 
ТЭ1М-51120-01У2, в/п 1,0 т, 1969 р.в. (СРСР). таль електричний пересувний ТЭ 050-521-У2, 
в/п 0,5 т, 1965 р.в. (СРСР). таль електричний пересувний ТЭ З,0-511-З80, в/п З,0 т, 1977 р.в. (СРСР). 
таль електричний пересувний ТЭ З20-52120-00, в/п З,2 т, 198З р.в. (СРСР). таль електричний 
пересувний Т-105З2, в/п З,2 т, 1977 р.в. (СРСР). таль ручний ланцюговий М 05, в/п 0,5 т, 1994 р.в. 
(Болгарія). таль ручний ланцюговий М 10, в/п 1,0 т -  3 од., 1994 р.в. (Болгарія). таль ручний 
ланцюговий М 20, в/п 2,0 т -  3 од., 1994 р.в. (Болгарія). таль електричний пересувний Т-111 15/8. 
в/п 0,8 т, 1966 р.в. (Болгарія). таль електричний пересувний Т-10ЗЗ2, в/п 1,0 т -  4 од., 1981 р.в. -  
1 од., 1987 р.в. -  1 од., 1971 р.в. -  2 од. (Болгарія). таль електричний пересувний Т-102З2, в/п 0,5 т -  
З од., 1969 р.в. -  2од., 1971 р.в. - 1 од. (Болгарія). таль електричний пересувний ТЭ-1, в/п 1,0 т, 
1971 р.в. (СРСР). таль ручний ланцюговий NSZ-1, в/п 1,0 т -  3 од., 2016 р.в. ^итай). підйомник 
вантажний електричний типу ПВ-2000, 2012 р.в. (Україна). ліфт пасажирський типу ПП-400А, 
в/п 0,З2 т, 1999 р.в. (Україна). ліфт пасажирський типу ПГ-285М, в/п 0,5 т, 1992 р.в. (Росія). ліфт 
пасажирський нестандартний типу 1Ш-1434-01, в/п 0,З2 т -  2 од., 199З р.в., 1999 р.в. (Україна). ліфт 
пасажирський типу 1Ш-400А, в/п 0,З2 т -  2 од., 2000 р.в. (Республіка Білорусь).

Юлькють робочих місць -  470. у тому числі 36, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



Підприємство орендує офісне, виробничі та складське приміщення у ТОВ «ІТ
ТЕХНОСМАРТ» адресою: 490З8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Kraram Ольги 
10/14. (договір оренди № 2З/10/2020 від 2З.10.2020 р.)._________________________________________

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

Інші відомості:
Наказом № 1З від 19.11.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці працівників, у складі: голова комісії: Москалець Дмитро Михайлович -  генеральний 
директор; заступник голови комісії: ^с іон ова Наталія Михайлівна -  начальник відділу охорони 
праці; члени комісії: Івасюк Ігор Олександрович -  головний інженер; Семенюк Артем
Володимирович -  головний механік; Яковець Олександр Іванович -  головний енергетик.__________

Наказом № 14 від 20.11.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих
нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників по підрозділам.__________________

Наказом № 07 від 19.11.2020 р. на Підприємстві затверджено перелік робіт підвищеної
небезпеки, для виконання яких необхідне спеціальне навчання._________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт
підвищеної небезпеки:_____________________________________________________________________

Наказом № 12 від 19.11.2020 р. відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства підприємства призначено головного енергетика Яковець О.І.________________

На підприємстві затвердженні 27.12.2019 переліки: робіт, що виконуються за нарядами, 
розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації; осіб, відповідальних за безпечне проведення 
робіт в електроустановках.

Наказом № З5/1 від 08.12.2020 р. відповідальним за безпечне проведення робіт підвищеної 
небезпеки: роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах), за безпечне виконання газонебезпечних робіт та робіт у 
вибухопожежонебезпечних зонах з правом видачі наряд-допуску призначений головний інженер
Івасюк І.О.________________________________________________________________________________

Наказом № 18 від 27.11.2020 р. затверджено перелік газонебезпечних робіт та робіт у
вибухопожежонебезпечних зонах що виконуються за наряд-допуском.___________________________

Наказом № З5/2 від 08.12.2020 р. відповідальним за безпечне проведення робіт на висоті, з
механічних підіймачів з правом видачі наряд-допуску призначені відповідальні по підрозділам.____

Наказом № З5/З від 08.12.2020 р. відповідальним за нагляд за справним станом і безпечну 
експлуатацією обладнання, що працює під тиском (котельне обладнання, трубопроводи, 
компресорне обладнання, ресивери, балони), призначений начальник паросилового цеху Kислий 
Євгеній Вікторович та головний механік Семенюк О.В., та призначені відповідальні за справний
стан по підрозділам.________________________________________________________________________

Наказом № З9 від 15.12.2020 р. призначені відповідальні за проведення зварювальних та 
газополу’яних робіт по підрозділам.

Наказом № 16 від 27.11.2020 р. відповідальним за організацію робіт з технічного 
обслуговування і ремонту ліфтів призначено головного енергетика Яковець О.І., відповідальним за 
організацію експлуатації ліфтів призначено начальника електроцеху Любохинця В.С. та призначені 
відповідальні за справний стан ліфтів по підрозділам.

Наказом № З5/4 від 08.12.2020 р. на. підприємстві відповідальним за нагляд за справним 
станом і безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин відповідного обладнання 
призначений головний механік Семенюк О.В, відповідальними за утримання в справному стані 
вантажопідіймальних машин, відповідного обладнання, за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальних призначені відповідальні підрозділам.____________________________________

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

На підприємстві наказом Наказом № 02 від 10.11.2020 р. створена служба охорони праці, 
начальником служби охорони праці призначений ^сю нова Наталія Михайлівна._________________

наявністю служби охорони праці



Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці у встановленому порядку:

Генеральний директор Москалець Дмитро Михайлович, головний інженер Івасюк Ігор 
Олександрович, головний механік Семенюк Артем Володимирович; начальник відділу охорони 
праці Косіонова Наталія Михайлівна пройшли навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИМ ЕТЦ» та 
перевірку знань з загального курсу охорони праці, НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці 
під час зварювання металів», НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах», НПАОП 0.00 -5.11-85 
«Типова інструкціяз організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 15.0 -1.01-17 
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 98-20 від
01.12.2020 р.)._____________________________________________________________________________

Головний енергетик Яковець Олександр Іванович пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань з загального курсу охорони праці в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 387 від 11.11.2020 р.).______________________

Генеральний директор Москалець Дмитро Михайлович, головний інженер Івасюк Ігор 
Олександрович, начальник відділу охорони праці Косіонова Наталія Михайлівна, головний 
енергетик Яковець Олександр Іванович, головний механік Семенюк Артем Володимирович 
пройшли навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 400 від 20.11.2020 р.).__________________________________________________________

Генеральний директор Москалець Дмитро Михайлович, головний інженер Івасюк Ігор 
Олександрович, начальник відділу охорони праці Косіонова Наталія Михайлівна, начальник 
паросилового цеху Кислий Євгеній Вікторович пройшли навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 398 від 19.11.2020 р.).

Головний інженер Івасюк Ігор Олександрович, начальник відділу охорони праці Косіонова 
Наталія Михайлівна, головний енергетик Яковець Олександр Іванович пройшли навчання в ТОВ 
«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 394 від 17.11.2020 р.).

Головний інженер Івасюк Ігор Олександрович, начальник відділу охорони праці Косіонова 
Наталія Михайлівна, головний енергетик Яковець Олександр Іванович пройшли навчання в ТОВ 
«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 394 від 17.11.2020 р.).

Головний інженер Івасюк Ігор Олександрович (ІУ група до та понад 1000 В), начальник 
відділу охорони праці Косіонова Наталія Михайлівна (ГУ група до та понад 1000 В), головний 
енергетик Яковець Олександр Іванович (V група до та понад 1000 В) пройшли навчання в ТОВ 
«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 389 від 12.11.2020 р.).

Головний інженер Івасюк Ігор Олександрович, начальник відділу охорони праці Косіонова 
Наталія Михайлівна, головний енергетик Яковець Олександр Іванович пройшли навчання в ТОВ 
«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 391 від 13.11.2020 р.).

Головний інженер Івасюк Ігор Олександрович, начальник відділу охорони праці Косіонова 
Наталія Михайлівна, головний енергетик Яковець Олександр Іванович пройшли навчання в ТОВ 
«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 385 від 09.11.2020 р.).



Генеральний директор Москалець Дмитро Михайлович, головний інженер Івасюк Ігор 
Олександрович, начальник відділу охорони праці Косіонова Наталія Михайлівна, головний 
енергетик Яковець Олександр Іванович пройшли навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАИН» та 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.08-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 405 від 25.11.2020 р.).

Начальник електроцеху Любохинець В.С. пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та 
перевірку знань з загального курсу охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 274 від 19.06.2019 р. та позачергову перевірку у комісії
підприємства протокол № 1001 від 25.11.2020 р.)._____________________________________________

Начальник млинцеху Щебуняєв Андрій Васильович, , начальник відділу АГВ Вєткалов 
В’ячеслав Миколайович, начальник паросилового цеху Кислий Євген Вікторович, начальник 
виробничо-технологічної лабораторії Брилькова Світлана Володимирівна, начальник млинцеху 
Щебуняєв Андрій Васильович, начальник цеха готової продукції Іванов Сергій Федорович, 
начальник елеватора Ткач Ігор Анатолійович, начальник млинцеху № 2 Васюк Артем Георгійович, 
начальник паросилового цеху Кислий Євген Вікторович пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань з загального курсу охорони праці в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 137 від 03.07.2020 р. та позачергову перевірку
у комісії підприємства протокол № 1001 від 25.11.2020 р.)._____________________________________

Начальник млинцеху Щебуняєв Андрій Васильович, начальник відділу АГВ Вєткалов 
В’ячеслав Миколайович пройшли навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 201 
від 04.08.2020 р. та позачергову перевірку у комісії підприємства протокол № 1018 від
09.12.2020 р.)._____________________________________________________________________________

Головний механік Семенюк Артем Володимирович, начальник паросилового цеху Кислий
Євген Вікторович пройшли навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00 - 
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36 від 07.02.2019 р. та
позачергову перевірку у комісії підприємства протокол № 1018 від 09.12.2020 р.)._________________

Начальник виробничо-технологічної лабораторії Брилькова Світлана Володимирівна пройшла 
навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 321 від 30.09.2020 р. та позачергову перевірку у комісії
підприємства протокол № 1016 від 09.12.2020 р.)._____________________________________________

Головний механік Семенюк Артем Володимирович пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 383 
від 03.10.2019 р. та позачергову перевірку у комісії підприємства протокол № 1016 від
09.12.2020 р.)._____________________________________________________________________________

Начальник млинцеху Щебуняєв Андрій Васильович пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ
ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 220 від 11.07.2020 р. та
позачергову перевірку у комісії підприємства протокол № 1017 від 08.12.2020 р.)._________________

Начальник цеха готової продукції Іванов Сергій Федорович, начальник елеватора Ткач Ігор 
Анатолійович, начальник млинцеху № 2 Васюк Артем Георгійович, начальник електроцеху 
Любохинець Володимир Степанович, начальник паросилового цеху Кислий Євген Вікторович 
пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 77 від 12.03.2019 р. та позачергову перевірку у комісії підприємства протокол № 1017 
від 08.12.2020 р.).__________________________________________________________________________



Начальник електроцеху Любохинець В.С. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.08-08
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» в комісії підприємства (протокол № 1009 від
30.11.2020 р.)._____________________________________________________________________________

Розроблені, затверджені і введені в дію: «Положення про службу охорони праці» (наказ № 01
від 10.11.2020 р.), «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» (наказ № 07 від 19.11.2020 р.), «Положення про систему управління охороною праці 
на виробництві» (наказ № 02 від 10.11.2020 р.).

Розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, виробничі інструкції (наказ № 05 від
17.11.2020 р.).Інструкції з охорони праці розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок 
опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00 -4.15-98 зі 
змінами.. Ведуться журнали реєстрації інструкцій з охорони праці.______________________________

На підприємстві затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. Нормативні
акти з охорони праці, що діють на підприємстві,_______________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Працівники прийняті на роботу мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих
навчальних закладах, на навчальних курсах та на попередньому місці роботи.____________________

Оператори котельні Бабкіна Ю.І., Бабенко С.І., Буркацька Н.М., Бутковва А.В., Заіченко Т.В., 
Літвін Н.В., Остапченко Ю.В., Ясько І.М., Шепетюк М.В. пройшли навчання за фахом «оператор 
газифікованої котельні» на курсах у ТОВ «УКК ПРОФІ-ЛАЙН (протокол № 228-П від
18.04.2019 р.)._____________________________________________________________________________

Працівники Малий В.З., Пожар М.В., Повірений В.І., Удовик О.О., Алейніков С.В., 
Масалов А.Д., Чременко В.В., Павленко В.І., Сегіда С.С., Евдошенко С.В., отримали другу 
спеціальність за фахом «машиніст крана» на курсах у ТОВ «УКК ПРОФІ-ЛАЙН (протокол № 260-П
від 11.06.2019 р.).__________________________________________________________________________

Слюсар по ремонту котельного обладнання Гончар В.І. пройшов навчання за фахом «слюсар -
сантехнік» у СПТУ № 20 м. Дніпропетровськ (диплом № 228882 від 22.06.1975 р.).________________

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Вавенко С.М. пройшов 
навчання за фахом «електрик» у Технікумі ракетно-комічного машинобудування
Дніпропетровського національного університету (диплом НР № 14341762 від 23.02.2001 р.)._______

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Калистий Ю.О. пройшов 
навчання за фахом «технік-електрик» у Дніпропетровському технікумі електрифікації сільського
господарства (диплом МТ № 615830 від 30.12.1988 р.).________________________________________

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Красільний С.Г. пройшов 
навчання за фахом «технік-електрик» у Коледжі електрифікації Дніпропетровського державного
аграрно університету (диплом НР № 28591800 від 30.06.2006 р.)._______________________________

Слюсар по ремонту котельного обладнання Боровник С.В. пройшов навчання за фахом 
«радіотехнік» у Дніпропетровському радіоприладобудівельному технікуму (диплом МТ № 595344
від 20.06.1989 р.).__________________________________________________________________________

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Сегеда Л.В. пройшов 
навчання за фахом «технік-електромеханік» у Дніпропетровському технікумі залізничного
транспорту (диплом ДТ № 531638 від 30.06.1981 р.).___________________________________________

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Мегвінов С.Л. пройшов 
навчання за фахом «технік-технолог» у Дніпропетровському зварювальному технікумі
ім. Є.О. Патона (диплом ИТ № 852387 від 30.06.1986 р.)._______________________________________

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Ражепа В.М. пройшов 
навчання за фахом «радіофізик» у Дніпропетровському державному університеті (диплом ИВ-І 
№ 181180 від 25.06.1983 р.)._________________________________________________________________



Силосник Антоненко А.А. пройшов навчання за фахом «технік-технолог зі зберігання та
переробки зерна» у Технологічному коледжі Дніпропетровського державного аграрно-економічного 
університету (диплом Е19 № 008015 від 01.02.2019 р.)._________________________________________

Слюсар-ремонтник Алієніков С.В. пройшов навчання за фахом «Слюсар-ремонтник, 
електрогазозварник» у ПТУ № 23 м. Дніпродзержинськ (диплом ДБ № 021494 від 22.06.1995 р.).

Електрогазозварник Слугевич Сергій Казимирович пройшов навчання за фахом 
«електрогазозварник» у МПТУ № 1 м. Дніпропетровськ (диплом УВ № 737550 від 19.06.1992 р.).

Працівники пройшли перевірку знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-1.08-08 «Правила 
будови і безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00 - 
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 15.0
1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна», НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, 
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” у комісії підприємства 
(представлені протоколи за 2020 р.)._________________________________________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;______________________
- «Журнал реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці»;__________
- «Журнал реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони
праці»;______________________________________________________________________________
- «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці»;_________________________________
- «Журнал протоколів перевірки знань»;_________________________________________________
- «Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів»;_________________________________
- «Журнал реєстрації робіт за нарядами і розпорядженнями»;______________________________
- «Журнал обліку посудин, що працюють під тиском»;____________________________________
- «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»;_________________________________________
- «Журнали видачі наряд-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями»;___________
- «Журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту»;________________
- «Журнал обліку та огляду такелажних засобів»;_________________________________________
- «Вахтовий журнал машиніста крана»;__________________________________________________
- «Журнал обліку обладнання ГПМ».____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 
експлатуються. Для технологічних потреб у стисненому повітрі підприємство експлуатує посудини, 
що працюють під тиском понад 0,05 МПа: повітрозбірник ВЭЭ-3.2-1.0-1У-06. зав. № 92-73079/39. 
реєстр. № 62108, 1993 р.в. (Україна) (надано позитивний висновок експертизи на продовження 
строку безпечної експлуатації № 36840681-09-01-142.16 від 03.08.2016 р., виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»); повітрозбірник ВЭЭ-3.2-1.0-1У-06. зав. № 92-73079/38, реєстр. № 62110, 
1993 р.в. (Україна) (надано позитивний висновок експертизи на продовження строку безпечної 
експлуатації № 36840681-09-01-143.16 від 03.08.2016 р., виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»); 
повітрозбірник ВЭЭ-3.2-1.0-1У-06. зав. № 92-73079/36, реєстр. № 62109, 1993 р.в. (Україна) (надано 
позитивний висновок експертизи на продовження строку безпечної експлуатації № 36840681-09-01
144.16 від 03.08.2016 р., виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»); повітрозбірник В-6,3 м3. зав. № 605, 
реєстр. № 1092, 1974 р.в. (СРСР) (надано позитивний висновок експертизи на продовження строку 
безпечної експлуатації № 36840681-09-01-0210.17 від 21.07.2017 р., виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»); повітрозбірник В-6,3 м3. зав. № 810, реєстр. № 1093, 1974 р.в. (СРСР) 
(надано позитивний висновок експертизи на продовження строку безпечної експлуатації 
№ 36840681-09-01-0209.17 від 21.07.2017 р., виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»). 
Повітрозбірникам В-6,3 м3, ВЭЭ-3.2-1.0-1У-06 проведений позачерговий технічний огляд



фахівцями ДП «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ
НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ».________________________________________________________

Для забезпечення потреб виробництва підприємство експлуатує газову котельну, в якій 
розташовані котли: паровий генератор з реверсивним розвитком факелу типу SIXEN 2500, 
зав. № 100006504, реєстр. № 44640, 2012 р.в. (Італія); котел паровий типу Е-4-1,4ГМ-3, зав. № 
22123, реєстр. № 44275, 1992 р.в. (Росія), (надано позитивні висновки експертизи на продовження 
строку безпечної експлуатації № 36840681-09-01-0002.18 від 22.01.2018 р., видані ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»); водогрійні котли сталеві типу REX 62-F, зав. № 200014450, реєстр. № 3014, 
зав. № 200014451, реєстр. № 3013 2013 р.в. (Італія);На паровий генератор з реверсивним розвитком 
факелу типу SIXEN 2500 надано сертифікат відповідності «Правилам будови і безпечної 
експлуатації парових і водогрійних котлів» серія АА № 00202 від 29.06.2011 р., виданий ТОВ 
«ЄВРО-ТИСК». Паровому генератору з реверсивним розвитком факелу типу SIXEN 2500 
проведено періодичний технічний огляд фахівцями ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ». Котлу паровому 
типу Е-4-1,4ГМ-3 24.01.2018 р. проведений позачерговий технічний огляд фахівцями ДП «ЦЕНТР 
СЕРТИФІКАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСУ». На водогрійні котли сталеві типу REX 62-F надано сертифікат відповідності 
«Технічному регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі» 
«Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі» серія АА № 00691 від 
19.06.2013 р., виданий ТОВ «ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ СЕРТИФІКАЦІЇ ТИСК». Водогрійним 
котлам сталевим REX 62-F проведено періодичний технічний огляд фахівцями ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ». На водогрійні котли сталеві типу REX, надано висновок експертизи № 00-04
00-0120.00 від 08.07.2011 р. щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам 
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що чинні на території України, 
виданий ТОВ «ЦДС ТИСК». Котли обладнані двома запобіжними клапанами, запірною і 
регулюючою арматурою, манометрами, термометрами, пристроями контролю і автоматики
управління та захисту.______________________________________________________________________

Для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, підприємство експлуатує: лебідка 
монтажна ЛМ-2А, в/п 2,0 т, зав. № б/н (СРСР), позитивний висновок експертизи № 36840681-09-01
0167.20 від 31.08.2020 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; лебідка монтажна ЛМ-2А, в/п 2,0 т, 
зав. № 15185, 1965 р.в. (СРСР), позитивний висновок експертизи № 36840681-09-01-0118.19 від
25.04.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; лебідка монтажна електрична канатна ЛМ-2, в/п 
2,0 т, зав. № б/н (СРСР), позитивний висновок експертизи № 36840681-09-01-0062.20 від 05.06.2020 
р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; лебідка 1,25 ТС Т-224В, в/п 1,25 т, зав. № 1749, 1975 р.в. 
(СРСР), позитивний висновок експертизи № 36840681-09-01-0195.13 від 09.07.2013 р. виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»; лебідка 6,3 кН У 5120.60, в/п 0,63 т, зав. № 147, 1992 р.в. (Росія), позитивний 
висновок експертизи № 36840681-09-01-0200.13 від 10.07.2013 р. виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»; лебідка елеваторна ЛЭ, в/п 0,15 т, зав. № 864, 1976 р.в. (СРСР), позитивний 
висновок експертизи № 36840681-09-01-0406.19 від 03.12.2019 р. виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»; лебідка елеваторна ЛЭ, в/п 0,15 т, зав. № 138, 1975 р.в. (СРСР), позитивний 
висновок експертизи № 36840681-09-01-0360.19 від 14.11.2019 р. виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»; лебідка елеваторна ЛЭ, в/п 0,15 т, зав. № 138, данні відсутні (СРСР), 
позитивний висновок експертизи № 36840681-09-01-0361.19 від 14.11.2019 р. виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний ТЭ 050-71120-У2, в/п 0,5 т, зав. № 6714-6, 
1981 р.в. (СРСР), позитивний висновок експертизи № 36840681-09-01-0094.19 від 20.03.2019 р. 
виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний ТЭ1М-51120-01У2, в/п 1,0 т, зав. 
№ 2823, 1969 р.в. (СРСР), позитивний висновок експертизи № 36840681-09-01-0205.19 від
18.07.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний ТЭ 050-521-У2, в/п 
0,5 т, зав. № 15185, 1965 р.в. (СРСР), позитивний висновок експертизи № 36840681-09-01-0118.19 
від 25.04.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний ТЭ 3,0-511-380, 
в/п 3,0 т, зав. № 188589, 1977 р.в. (СРСР), позитивний висновок експертизи № 36840681-09-01
0207.19 від 18.07.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний ТЭ 320
52120-00, в/п 3,2 т, зав. № 10275, 1983 р.в. (СРСР), позитивний висновок експертизи № 36840681
09-01-0209.19 від 19.07.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний 
Т-10532, в/п 3,2 т, зав. № 530530, 1977 р.в. (СРСР), позитивний висновок експертизи № 36840681 - 
09-01-0206.19 від 18.07.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль ручний ланцюговий М 05,



в/п 0,5 т, зав. № 941759, 1994 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681 -09-01
0005.19 від 19.02.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль ручний ланцюговий М 10, в/п 1,0 
т, зав. № 941292, 1994 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0004.19 
від 19.02.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль ручний ланцюговий М 10, в/п 1,0 т, зав. 
№ 941775, 1994 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0405.19 від
03.12.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль ручний ланцюговий М 10, в/п 1,0 т, 
зав. № 941786, 1994 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-040З.19 від
03.12.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль ручний ланцюговий М 20, в/п 2,0 т, 
зав. № 941941, 1994 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0095.19 від
20.03.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль ручний ланцюговий М 20, в/п 2,0 т, 
зав. № 941922, 1994 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0404.19 від
03.12.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль ручний ланцюговий М 20, в/п 2,0 т, 
зав. № 941925, 1994 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0402.19 від
02.12.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль ручний ланцюговий М 20, в/п 2,0 т, 
зав. № 9419З6, 1994 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0З62.19 від
14.11.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний Т-111 15/8. 
в/п 0,8 т, зав. № З898З, 1966 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681 -09-01
0007.18 від 05.0З.2018 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний Т- 
10ЗЗ2, в/п 1,0 т, зав. № 859125, 1981 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681- 
09-01-0119.19 від 25.04.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний 
Т-10332. в/п 1,0 т, зав. № 859196, 1987 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи 
№ З6840681-09-01-0116.19 від 25.04.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний 
пересувний Т-102З2, в/п 0,5 т, зав. № 68109, 1969 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи 
№ З6840681-09-01-0З12.19 від 27.08.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний 
пересувний Т-102З2, в/п 0,5 т, зав. № 68564000, 1969 р.в. (Болгарія), позитивний висновок 
експертизи № З6840681-09-01-0З14.19 від 27.08.2019 р. виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль 
електричний пересувний Т-102З2, в/п 0,5 т, зав. № 160З55, 1971 р.в. (Болгарія), позитивний 
висновок експертизи № З6840681-09-01-0З1З.19 від 27.08.2019 р. виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний ТЭ-1, в/п 1,0 т, зав. № 12548З, 1971 р.в. 
(СРСР), позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0115.19 від 25.04.2019 р. виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний Т-10ЗЗ2, в/п 1,0 т, зав. № 1257З8, 1971 р.в. 
(Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0З15.19 від 27.08.2019 р. виданий 
ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль електричний пересувний Т-10ЗЗ2, в/п 1,0 т, зав. № 8591З7, 
1971 р.в. (Болгарія), позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0117.19 від 25.04.2019 р. 
виданий ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»; таль ручний цепний NSZ-1, в/п 1,0 т, зав. № 16H298, 2016 р.в. 
^итай), позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0З64.19 від 14.11.2019 р. виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»; таль ручний цепний NSZ-1, в/п 1,0 т, зав. № 16H177, 2016 р.в. (Kmm), 
позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0З99.19 від 02.12.2019 р. виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ»; таль ручний цепний NSZ-2, в/п 2,0 т, зав. № 16H420, 2016 р.в. (Kmm), 
позитивний висновок експертизи № З6840681-09-01-0З6З.19 від 14.11.2019 р. виданий ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ». На талі електричні таль ручний цепний NSZ-1. NSZ-2 виробництва «TEC 
UNION INTERNATIONAL CO.. LTD» ^ т а й ,  надано Декларацію про відповідність технічному 
регламенту безпеки машин обліковий № ЦА.0З4.Р.0З47-16 від 08.08.2016 р., виданий ТОВ «Скіф 
Інвест». Вантажопідіймальним машинам проведені позачергові технічні огляди фахівцями ТОВ 
«ПРОМТЕХАУДИТ». Вантажопідіймальним машинам проведені часткові технічні огляди 
фахівцями ДП «ЦЕНТР СЕРТИФЖАТПТ ^О Т Р О Д Ю  Ж ОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄСТІВ 
НАФТОГАЗОВОГО Ш ^ Л Е ^ У » .

Для підіймання працівників, вантажів між поверхами, підприємство експлуатує: підйомник 
вантажний електричний типу ПВ-2000, зав. № 1З81112, 2012 р.в. (Україна); ліфт пасажирський типу 
ИП-400А, в/п 0,З2 т., зав № 16092, 1999 р.в. (Україна); ліфт пасажирський типу ПГ-285М, в/п 0,5 т., 
зав № 1906, 1992 р.в. (Росія); ліфт пасажирський нестандартний типу ИП-1434-01, в/п 0,З2 т., 
зав № 751Н, 199З р.в. (Україна); ліфт пасажирський нестандартний типу Ш 1-1434-01, в/п 0,З2 т., зав 
№ 750Н, 1999 р.в. (Україна) (наданий висновок експертизи № 01/15-ДЛ від 06.02.2015 р., виданий 
ТОВ ВТО «Дніпро-Ліфт»); ліфт пасажирський типу ИП-400А, в/п 0,З2 т., зав № 8З4ЗЗ, 2000 р.в.



(Республіка Білорусь); ліфт пасажирський типу 1Ш-401А, в/п 0,32 т., зав № 10572, 2000 р.в.
(Республіка Білорусь). Підйомнику вантажному електричному типу ПВ-2000, 19.11.2018 р., 
проведений технічний огляд фахівцями ПП «МЛК». На ліфти пасажирські типу ПП-400А, ІII1-401А 
надано дозвіл № 785.02.30-29.22.1 від 07.08.2005 р. виданий Держнаглядохоронпраці на 
застосування на території України ліфтів виробництва РУП завод «Могилевлмфтмаш». Ліфтам 
проведені чергові технічні огляди фахівцями ТОВ «Дніпро-ліфт».

Підприємство експлуатує наступне устатковання напругою понад 1000 В для забезпечення 
електропостачання, а саме: розподільна установка ЗРУ 6 кВ «ЦРП» з комірками типу КСО-КУЗ -  
10 од., 1973 р.в. (СРСР) (позитивний висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0675.20 від 26.10.2020 р. 
виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); розподільна установка ЗРУ 6 кВ «ТП-1» з комірками 
типу КСО-КУЗ -  16 од., 1973 р.в. (СРСР) (позитивний висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0676.20 
від 26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); розподільна установка ЗРУ 6 кВ «ТП- 
2» з комірками типу КСО-2УМЗ -  4 од., 1975 р.в. (СРСР) (позитивний висновок експертизи № 12.1- 
09-ЕВ-0677.20 від 26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); розподільна установка 
ЗРУ 6 кВ «ТП-3» з комірками типу КСО-2УМЗ -  6 од., 1986 р.в. (СРСР) (позитивний висновок 
експертизи № 12.1-09-ЕВ-0678.20 від 26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); 
силовий трансформатор ТМЗ № 1 типу ТМЗ-630/10-72У1, зав. № 301902, 1970 р.в. (СРСР) 
(позитивний висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0679.20 від 26.10.2020 р. виданий ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); силовий трансформатор ТМЗ № 2 типу ТМЗ-630/10-72У1, 
зав. № 302312, 1977 р.в. (СРСР) (позитивний висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0680.20 від
26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); силовий трансформатор ТМ № 3 типу 
ТАМ-750/10, зав. № 3678, 1966 р.в. (СРСР) (позитивний висновок експертизи № 12.1 -09-ЕВ-0681.20 
від 26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); силовий трансформатор ТМ № 4 типу 
ТМ-320/6, зав. № 3287, 1956 р.в. (СРСР) (позитивний висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0682.20 
від 26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); силовий трансформатор ТМ № 5 типу 
ТМ-320/6, зав. № 19148, 1956 р.в. (СРСР) (позитивний висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0683.20 
від 26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); силовий трансформатор ТМЗ № 6 
типу ТМЗ-1000/10-72У1, зав. № 204173, 1975 р.в. (СРСР) (позитивний висновок експертизи № 12.1 - 
09-ЕВ-0684.20 від 26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); силовий 
трансформатор ТМЗ № 7 типу ТМЗ-1000/10-72У1, зав. № 204231, 1975 р.в. (СРСР) (позитивний 
висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0685.20 від 26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
ЕТЦ»); силовий трансформатор ТМ № 11 типу ТМ-630/6, зав. № 9233, 1972 р.в. (СРСР) (позитивний 
висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0686.20 від 26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
ЕТЦ»); силовий трансформатор ТМ № 12 типу ТАМ-560/10, зав. № 57747, 1964 р.в. (СРСР) 
(позитивний висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0687.20 від 26.10.2020 р. виданий ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); силовий трансформатор ТМ № 13 типу ТМ-400/6, зав. № 53133, 
1992 р.в. (Україна) (позитивний висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0688.20 від 26.10.2020 р. 
виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); силовий трансформатор ТМЗ № 15 типу ТМЗ-1000/10- 
72У1, зав. № 220592, 1970 р.в. (СРСР) (позитивний висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0689.20 від
26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); силовий трансформатор ТМЗ № 16 типу 
ТМЗ-1000/10-72У1, зав. № 220497, 1970 р.в. (СРСР) (позитивний висновок експертизи № 12.1-09- 
ЕВ-0690.20 від 26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); силовий трансформатор 
ТМЗ № 17 типу ТМЗ-630/10-72У1, зав. № 302562, 1976 р.в. (СРСР) (позитивний висновок 
експертизи № 12.1-09-ЕВ-0691.20 від 26.10.2020 р. виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»); 
силовий трансформатор ТМ № 11 типу ТМЗ-630/10-72У1, зав. № 302042, 1976 р.в. (СРСР) 
(позитивний висновок експертизи № 12.1-09-ЕВ-0686.20 від 26.10.2020 р. виданий ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»).

Для виконання зварювальних, газополум’яних робіт робіт, на. підприємстві використовується: 
апарат зварювальний Патон ПСИ-250; пальник пропановий 5191-57 типу Р1; газовий різак типу Р3; 
балони з киснем технічним -  20 од., Україна; балон з аргоном газоподібним -  1 од., Україна; балони 
з діоксидом вуглецю -  8 од., Україна; балони з ацетиленом технічним -  4 од., Україна; балони з 
сумішшю пропану технічного і бутану технічного -  6 од., Україна; редуктори балонні ацетиленові



БАО 5 1,5; редуктори балонні кисневі БКО-5РММ; редуктори балонні вуглекислотний УР-6 ДМ; 
редуктори балонні пропанові БПО-5ДМ; редуктори балонні аргонові АР-40.

Поставку балонів зі зрідженим (сумішшю пропану технічного і бутану технічного (не більше 
60%) марки СПБТ за ДСТУ 4047-2001), (з киснем технічним за ДСТУ ГОСТ 5583:2009, з 
діоксидом вуглецю, з ацетиленом технічним) газом здійснює ТОВ ПТП «ПРОМИСЛОВІ ГАЗИ» 
згідно з договором ГП № 3866 від 19.12.2019 р. (дозвіл Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 0707.14.12 від 17.06.2014 р. термін дії подовжено до 17.06.2024 р.).

експлуатаційної документації,

Для захисту працівників від шкідливих та небезпечних факторів виробництва на підприємстві 
використовуються засоби індивідуального захисту: костюми брезентові, костюми бавовняні, 
костюм зварника, черевики шкіряні, чоботи гумові, каски захисні, підшоломники, щиток захисний 
електрозварника, рукавиці, респіратори, зимовий спецодяг, спецвзуття, пояси запобіжні, пояси
рятувальні та інщі засоби індивідуального захисту.____________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підставі “Порядку проведення медичних оглядів працівників”, затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники Підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд в КНП «Міська поліклініка № 6» ДМР 
(надано заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від
28.12.2019 р.).

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових. так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно - 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694-ХТТ від 
14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; «Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці»; НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00
7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту 
здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 40.1 - 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Порядок проведення 
атестації робочих місць за умовами праці», затв. пост. КМУ від 01.08.1992 р. № 442. Наказ МОЗ 
України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання».НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», 
НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт 
у потенційно вибухонебезпечних середовищах», НПАОП 0.00 -5.11-85 «Типова інструкціяз 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони 
праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна». НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила 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 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті». НПАОП 0.00-1.08-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів».



Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. 
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та дрУков&нщґвидань._____________________________________________ _

нормативн^иіраво^бї т ге р і ал ь н о - тс х н і ч н ої бази, навчально-методичного забезпечення)

Д.М. Москалець
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці ЗО 2 0 ^ р .  № ______ .

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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