
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
_____________________________«ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ»_________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Титова, будинок 6, приміщення 4.
місцезнаходження,

___________________________________ 39737884_______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

_______________________ Шпітько Олександр Олегович________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(056) 790-93-16, е-mail: buh es@ukr.net 
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;

на території України 
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 добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови
КМУ № 1788 від 16.08.2002, підприємство 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 звіт за результатами 
аудиту з охорони праці № 2ЭЭ69086-12.1-04-ЗА-0010.21 від 22.01.2021 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,___________________________ Шпітько Олександр Олегович,__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі 
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- силоси металеві вентильовані уніфіковані з конусним дном типу СМВУ моделей СМК 
37.02.45, СМК 37.03.45, СМК 37.04.45, СМК 37.05.45, СМК 37.06.45, СМК 37.07.45,
СМК 37.08.45, СМК 37.09.45, СМК 37.10.45, СМК 37.11.45, СМК 46.02.45, СМК
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СМК 55.02.45, СМК 55.03.45, СМК 55.04.45, СМК 55.05.45, СМК 55.06.45, СМК
55.07.45, СМК 55.08.45, СМК 55.09.45, СМК 55.10.45, починаючи з 2020 р.в., країна- 
виробник Україна;

- силоси металеві вентильовані уніфіковані з конусним дном типу СМК моделей СМК
73.06.45, СМК 73.07.45, СМК 73.08.45, СМК 73.09.45, СМК 73.10.45, СМК 73.11.45, 
СМК 73.12.45, СМК 73.13.45, СМК 73.14.45, СМК 73.15.45, СМК 92.06.45, СМК
92.07.45, СМК 92.08.45, СМК 92.09.45, СМК 92.10.45, СМК 92.11.45, СМК 92.12.45, 
СМК 92.13.45, СМК 92.14.45, СМК 92.15.45, СМК 92.16.45, СМК 92.17.45, СМК
110.06.45, СМК 110.07.45, СМК 110.08.45, СМК 110.09.45, СМК 110.10.45, СМК
110.11.45, СМК 110.12.45, СМК 110.13.45, СМК 110.14.45, СМК 110.15.45, СМК
110.16.45, починаючи з 2020 р.в., країна-виробник Україна;

- силоси металеві вентильовані уніфіковані з конусним дном типу СМК моделей СМК
37.06.60, СМК 37.07.60, СМК 37.08.60, СМК 37.09.60, СМК 37.10.60, СМК 37.11.60, 
СМК 46.06.60, СМК 46.07.60, СМК 46.08.60, СМК 55.07.60, СМК 55.08.60, СМК
55.09.60, СМК 55.10.60, СМК 55.08.60, СМК 55.09.60, СМК 55.10.60, СМК 73.06.60, 
СМК 73.07.60, СМК 73.08.60, СМК 73.09.60, СМК 73.10.60, СМК 73.11.60, СМК
73.12.60, СМК 73.13.60, СМК 73.14.60, СМК 73.15.60, СМК 92.06.60, СМК 92.07.60, 
СМК 92.08.60, СМК 92.09.60, СМК 92.10.60, СМК 92.11.60, СМК 92.12.60, СМК
92.13.60, СМК 92.14.60, СМК 92.15.60, СМК 92.16.60, СМК 92.17.60, СМК 110.06.60, 
СМК 110.07.60, СМК 110.08.60, СМК 110.09.60, СМК 110.10.60, СМК 110.11.60, СМК
110.12.60, СМК 110.13.60, СМК 110.14.60, СМК 110.15.60, СМК 110.16.60, починаючи з 
2020 р.в., країна-виробник Україна;

- силоси металеві вентильовані уніфіковані з плоским дном типу СМП моделей СМП
110.07, СМП 110.08, СМП 110.09, СМП 110.10, СМП 110.11, СМП 110.12, СМП 110.13, 
СМП 110.14, СМП 110.15, СМП 110.16, СМП 110.17, СМП 110.18, СМП 110.19, СМП
110.20, СМП 110.21, СМП 129.07, СМП 129.08, СМП 129.09, СМП 129.10, СМП 129.11, 
СМП 129.12, СМП 129.13, СМП 129.14, СМП 129.15, СМП 129.16, СМП 129.17, СМП
129.18, СМП 129.19, СМП 129.20, СМП 129.21, СМП 147.07, СМП 147.08, СМП 147.09, 
СМП 147.10, СМП 147.11, СМП 147.12, СМП 147.13, СМП 147.14, СМП 147.15, СМП 
147.16, СМП 147.17, СМП 147.18, СМП 147.19, СМП 147.20, СМП 147.21, СМП 165.07, 
СМП 165.08, СМП 165.09, СМП 165.10, СМП 165.11, СМП 165.12, СМП 165.13, СМП 
165.14, СМП 165.15, СМП 165.16, СМП 165.17, СМП 165.18, СМП 165.19, СМП 165.20, 
СМП 165.21, СМП 183.07, СМП 183.08, СМП 183.09, СМП 183.10, СМП 183.11, СМП 
183.12, СМП 183.13, СМП 183.14, СМП 183.15, СМП 183.16, СМП 183.17, СМП 183.18, 
СМП 183.19, СМП 183.20, СМП 183.21, СМП 220.07, СМП 220.08, СМП 220.09, СМП 
220.10, СМП 220.11, СМП 220.12, СМП 220.13, СМП 220.14, СМП 220.15, СМП 220.16, 
СМП 220.17, СМП 220.18, СМП 220.19, СМП 220.20, СМП 220.21, СМП 275.07, СМП
275.08, СМП 275.09, СМП 275.10, СМП 275.11, СМП 275.12, СМП 275.13, СМП 275.14, 
СМП 275.15, СМП 275.16, СМП 275.17, СМП 275.18, СМП 275.19, СМП 275.20, СМП
275.21, СМП 320.07, СМП 320.08, СМП 320.09, СМП 320.10, СМП 320.11, СМП 320.12, 
СМП 320.13, СМП 320.14, СМП 320.15, СМП 320.16, СМП 320.17, СМП 320.18, СМП
320.19, СМП 320.20, СМП 320.21, починаючи з 2020 р.в., країна-виробник Україна;

- транспортери ланцюгові скребкові типу ТЦС Гусяча шия моделей ТЦС-400-10, ТЦС- 
400-15, ТЦС-400-20, ТЦС-400-25, ТЦС-400-30, ТЦС-400-35, ТЦС-400-40, ТЦС-400-45, 
ТЦС-400-50, ТЦС-400-55, ТЦС-400-60, ТЦС-320-10, ТЦС-320-20, ТЦС-320-30, ТЦС-320- 
40, ТЦС-320-50, ТЦС-320-60, ТЦС-320-70, ТЦС-320.-80, ТЦС-500-10, ТЦС-500-20, ТЦС- 
500-30, ТЦС-500-40, ТЦС-500-50, ТЦС-500-60, ТЦС-500-70, ТЦС-500-80, ТЦС-530-10, 
ТЦС-530-20, ТЦС-530-30,ТЦС-530-40, ТЦС-530-50, ТЦС-530-60 починаючи з 2020 р.в., 
країна-виробник Україна;

- транспортери ланцюгові скребкові типу ТЦС моделей ТЦС 125-10, ТЦС-125-20, ТЦС- 
125-30, ТЦС-125-40, ТЦС-125-50, ТЦС-125-60, ТЦС-125-70, ТЦС-200-10, ТЦС-200-20,



14, ТЦС-300-16, ТЦС-300-18, ТЦС-300-20, ТЦС-300-30, ТЦС-300-40, ТЦС-300-50, ТЦС- 
300-55, ТЦС-300-60, ТЦС-300-53, ТЦС-300-58, ТЦС-320-10, ТЦС-320-20, ТЦС-320-30, 
ТЦС-320-40, ТЦС-320-50, ТЦС-320-60, ТЦС-400-10, ТЦС-400-20, ТЦС-400-30, ТЦС-400- 
40, ТЦС-400-50, ТЦС-400-60, ТЦС-500-10, ТЦС-500-20, ТЦС-500-30, ТЦС-500-40, ТЦС- 
500-50, ТЦС-500-60, ТЦС-600-10, ТЦС-600-20, ТЦС-600-30, ТЦС-600-40, ТЦС-600-50, 
ТЦС-600-60, ТЦС-750-10, ТЦС-750-20, ТЦС-750-30, ТЦС-750-40, ТЦС-750-50, ТЦС-750- 
60, ТЦС-900-10, ТЦС-900-20, ТЦС-900-30, ТЦС-900-40, ТЦС-900-50, ТЦС-900-60, 
починаючи з 2020 р.в., країна-виробник Україна;

- норії стрічкові типу НЛ моделей НЛ-50-10, НЛ-50-20, НЛ-50-30, НЛ-50-40, НЛ-50-50, 
НЛ-50-60, НЛ-100-10, НЛ-100-20, НЛ-100-30, НЛ-100-40, НЛ-100-50, НЛ-100-60, НЛ- 
175-10, НЛ-175-20, НЛ-175-30, НЛ-175-40, НЛ-175-50, НЛ-175-60, НЛ-250-10, НЛ-250- 
20, НЛ-250-30, НЛ-250-40, НЛ-250-50, НЛ-250-60, починаючи з 2020 р.в., країна- 
виробник Україна;

- норії стрічкові самонесучі типу НЛС моделей НЛС-50-10, НЛС-50-20, НЛС-50-30, НЛС- 
50-40, НЛС-50-50, НЛС-50-60, НЛС-100-10, НЛС-100-20, НЛС-100-30, НЛС-100-40, 
НЛС-100-50, НЛС-100-60, НЛС-175-10, НЛС-175-20, НЛС-175-30, НЛС-175-40, НЛС- 
175-50, НЛС-175-60, починаючи з 2020 р.в., країна-виробник Україна;

- норії ланцюгові типу НЦ моделей НЦ-20-10, НЦ-20-20, НЦ-20-30, НЦ-20-40, НЦ-20-50, 
НЦ-20-60, НЦ-50-10, НЦ-50-20, НЦ-50-30, НЦ-50-40, НЦ-50-50, НЦ-50-60, НЦ-100-10, 
НЦ-100-20, НЦ-100-30, НЦ-100-40, НЦ-100-50, НЦ-100-60, НЦ-175-10, НЦ-175-20, НЦ- 
175-30, НЦ-175-40, НЦ-175-50, НЦ-175-60, починаючи з 2020 р.в., країна-виробник 
Україна;

- гвинтові конвеєри типу ВК моделей ВК-160-10, ВК-160-20, ВК-160-30, ВК-180-10, ВК- 
180-20, ВК-180-30, ВК-200-10, ВК-200-20, ВК-200-30, ВК-250-10, ВК-250-20, ВК-250-30, 
ВК-315-10, ВК-315-20, ВК-315-30, ВК-400-10, ВК-400-20, ВК-400-30, ВК-500-10, ВК-500- 
20, ВК-500-30, починаючи з 2020 р.в., країна-виробник Україна;

- клапани перекидні несиметричні маятникові типу КПНС моделей КПНМ 200x200, 
КПНМ 300x300, КПНМ 350x350, КПНМ 400x400, КПНМ 450x450, починаючи з 
2020 р.в., країна-виробник Україна;

- клапани перекидні симетричні маятникові типу КПСМ моделей КПСМ 200x200, КПСМ 
300x300, КПСМ 350x350, КПСМ 400x400, КПСМ 450x450, починаючи з 2020 р.в., 
країна-виробник Україна;

- клапани перекидні триxодові симетричні маятникові типу КП3СМ моделей КП3СМ 
200x200, КП3СМ 300x300, КП3СМ 350x350, КП3СМ 400x400, КП3СМ 450Х450, 
починаючи з 2020 р.в., країна-виробник Україна;

- шиберні засувки ручні типу ШЗР моделей ШЗР 200x200,ШЗР 300x300, ШЗР 350x350, 
ШЗР 400x400, ШЗР 500x500, ШЗР 600x200, ШЗР 800Х320, ШЗР 1000x400, ШЗР 
1000x500, ШЗР 300x800, ШЗР 600x1000, ШЗР-250x250, починаючи з 2020 р.в., країна- 
виробник Україна;

- шиберні засувки електричні типу ШЗЕ моделей ШЗЕ 200x200, ШЗЕ 300x300, ШЗЕ 
400x400, ШЗЕ 500x500, ШЗЕ 600x200, ШЗЄ 800x320, ШЗЕ 1000x400, ШЗЕ 1000x500 
ШЗЭ-200x600, ШЗЭ-420x420, починаючи з 2020 р.в., країна-виробник Україна;

- шиберні засувки пневматичні типу ШЗП моделей ШЗП 200x200, ШЗП 300x300, ШЗП 
400x400, ШЗП 500x500, ШЗП 200x600, ШЗП 400x650, починаючи з 2020 р.в., країна- 
виробник Україна;

- транспортери стрічкові типу ТЛ моделей ТЛ-400-10, ТЛ-400-20, ТЛ-400-30, ТЛ-400-40, 
ТЛ-400-50, ТЛ-400-60, ТЛ-400-70, ТЛ-400-80, ТЛ-500-10, ТЛ-500-20, ТЛ-500-30, ТЛ-500- 
30, ТЛ-500-40, ТЛ-500-50,ТЛ-500-60, ТЛ-500-70, ТЛ-500-80, ТЛ-650-10, ТЛ-650-20, ТЛ- 
650-30, ТЛ-650-40, ТЛ-650-50, ТЛ-650-60, ТЛ-650-70, ТЛ-650-80,ТЛ-800-10,ТЛ-800-20,
ТЛ-800-30, ТЛ-800-40, ТЛ-800-50, ТЛ-800-60, ТЛ-800-70, ТЛ-800-80,ТЛ-1000-10, ТЛ-



1000-20, ТЛ-1000-30, ТЛ-1000-40, ТЛ-1000-50, ТЛ-1000-60, ТЛ-1000-70, ТЛ-1000-80,
починаючи з 2020 р.в., країна-виробник Україна;

- транспортери стрічкові самозачисні типу ТЛС моделей ТЛС-650-10, ТЛС-650-20, ТЛС- 
650-30, ТЛС-650-40, ТЛС-650-50, ТЛС-650-60, ТЛС-650-70, ТЛС-650-80, ТЛС-650-90, 
починаючи з 2020 р.в., країна-виробник Україна;

- транспортери стрічкові в коробі типу ТЛК моделей ТЛК-400-10, ТЛК-400-20, ТЛК-400- 
30, ТЛК-400-40, ТЛК-400-50, ТЛК-400-60, ТЛК-400-70, ТЛК-400-80,ТЛК-650-10,ТЛК- 
650-20, ТЛК-650-30, ТЛК-650-40, ТЛК-650-50, ТЛК-650-60, ТЛК-650-70, ТЛК-650-80, 
починаючи з 2020 р.в., країна-виробник Україна;

- конвеєри завантажування зерноскладу типу КЗЗ моделей КЗЗ -400-10, КЗЗ-400-20, КЗЗ- 
400-30, КЗЗ-400-40, КЗЗ-400-50, КЗЗ-400-60, КЗЗ-400-70,КЗЗ-400-80,КЗЗ-500-10, КЗЗ- 
500-20, КЗЗ-500-30, КЗЗ-500-40, КЗЗ-500-50, КЗЗ-500-60, КЗЗ-500-70, КЗЗ-500-80, КЗЗ- 
650-10,КЗЗ-650-20, КЗЗ-650-30, КЗЗ-650-40, КЗЗ-650-50, КЗЗ-650-60, КЗЗ-650-70, КЗЗ- 
650-80, починаючи з 2020 р.в., країна-виробник Україна.___________________________

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

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  24, у тому числі 9, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм.________________________________________________________________________________

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

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» пройшли навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці у встановленому порядку:
Директор ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» Шпітько Олександр Олегович, директор з 

виробництва Зозуля Олег Олександрович, інженер з ремонту Кошкін Андрій Вікторович 
пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 77-20 від 08.10.2020 р.).______

Директор ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» Шпітько Олександр Олегович, директор з 
виробництва Зозуля Олег Олександрович, інженер з ремонту Кошкін Андрій Вікторович 
пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 79-20 від 21.10.2020 р.), групи з електробезпеки -  ІУ,
до 1000 В.____________________________________________________________________________

Директор ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» Шпітько Олександр Олегович, директор з 
виробництва Зозуля Олег Олександрович, інженер з ремонту Кошкін Андрій Вікторович 
пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» у комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 79-20/1 від 21.10.2020 р.).

Директор ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» Шпітько Олександр Олегович, директор з 
виробництва Зозуля Олег Олександрович, інженер з ремонту Кошкін Андрій Вікторович 
пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 15.0-1.01-17 
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» 
у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 31/15-20 
від 13.10.2020 р.)._____________________________________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за



безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне
проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 8-ОП від 02.11.2020 р. відповідальним за електрогосподарство підприємства
призначений інженер з ремонту Кошкін А.В._____________________________________________

Наказом № 16 від 27.11.2020 р. відповідальним за безпечне проведення робіт з монтажу,
демонтажу призначений інженер з ремонту Кошкін А.В.___________________________________

Наказом № 15 від 27.11.2020 р. відповідальним за організацію та безпечне виконання
зварювальних робіт призначений інженер з ремонту Кошкін А.В.___________________________

Наказом № 17 від 27.11.2020 р. відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті
призначений інженер з ремонту Кошкін А.В._____________________________________________

Наказом № 18 від 27.11.2020 р. відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію
технологічного обладнання підприємства призначений інженер з ремонту Кошкін А.В._______

Наказом № 20 від 27.11.2020 р. відповідальним за забезпечення пожежної безпеки на 
підприємстві призначений інженер з ремонту Кошкін А.В._________________________________

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

Наказом № 4-ОП від 02.11.2020 р. у ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» створено службу 
охорони праці, функції служби охорони праці покладені на директора з виробництва 
Зозулю О.О.__________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці

У ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» розроблені, затверджені та введені в дію «Положення 
про службу охорони праці» (наказ № 5-ОП від 02.11.2020 р.); «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників
ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» (наказ № 6-ОП від 02.11.2020 р )._________________________

У ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» розроблені, затверджені та введені в дію посадові 
інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, 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.___________________________________________

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.

Наказом № 3-ОП від 02.11.2020 р. у ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» затверджений склад 
комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці, у складі: голова 
комісії: Шпітько О.О. -  директор; члени комісії: Зозуля О.О. - директор з виробництва;
Кошкін А.В. -  інженер з ремонту._______________________________________________________

На Підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
(наказ № 7-ОП від 02.11.2020 р.), зокрема: «Інструкція з охорони праці для монтажника 
технологічного устаткування», «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника»,
«Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника».____________________________________

Працівники ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань з охорони праці, електробезпеки, інструкцій з охорони праці комісією з перевірки знань з 
питань охорони праці (протоколи перевірки знань № 10-ОП від 20.11.2020 р., № 10-ЕП від
23.11.2020 р.).________________________________________________________________________

Електрогазозварник Мамонтов А.А. здобув в ТОВ «УК Спектр» професійно -технічну 
освіту з присвоєнням кваліфікації електрогазозварник четвертого розряду (посвідчення № 0765,
протокол № 091 від 09.09.2020 р.).



Монтажники Літовко Є.В. та Бабенко С.О. здобули в ТОВ «ДОК-СТРОЙ» професійно- 
технічну освіту з присвоєнням кваліфікації монтажник технологічного устаткування та 
пов'язаних з ним конструкцій (посвідчення №№ 0864, 0865, протоколи №№ 081, 082 від
06.11.2020 р.).________________________________________________________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;__________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;____________________________
- журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;______________________________
- журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту;________________________
- журнал видачі наряд-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;__________
- журнал обліку посудин, що працюють під тиском та ін._____________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» виготовляє транспортери, норії, бункери, силоси для 

зберігання зерна, інше елеваторне обладнання. Устатковання виробляється згідно затверджених 
НТД, технічних умов та за розробленою проектно-конструкторською документацією.

Силоси дозволяють зберігати сипучі матеріали, такі як: комбікорми та гранульовані корми 
для тварин, ячмінь, пшеницю, кукурудзу, соєві боби, гранульований цукровий буряк. У 
зв’язку з тим, що всередині корпусів силосу створюється вибухонебезпечна зона, передбачені 
заходи з безпеки, а саме: корпуси силосів заземлюються, а електричне обладнання 
встановлюється зовні корпусів.

Транспортери ланцюгові скребкові типу ТЦС призначені для транспортування зерна в 
горизонтальному напрямку або під кутом до 45°.до горизонту. Транспортер являє собою короб 
прямокутного перерізу, всередині якого рухається по замкнутому контуру навколо приводної і 
натяжної зірочок тяговий орган (ланцюг зі шкребками), транспортує продукт по жолобу від 
місця завантаження до місця розвантаження.

Норії стрічкові типу НЛ, норії стрічкові самонесучі типу НЛС, норії ланцюгові типу НЦ  
призначені для вертикального переміщення зерна та продуктів його переробки на елеваторах. 
Норія складається з основних вузлів: голова, башмак, секція проміжна, секція монтажна, 
вибухорозрядник. Також норія може комплектуватись майданчиком обслуговування 
(самонесучі норії) та сходами, кабельними стяжками. До основних вузлів норії відносяться 
також труби: оглядова, підгінна та аспіраційна.

Гвинтові конвеєри типу ВК -  безперервні транспортні пристрої, робочим органом яких є 
гвинт (шнек), що обертається в закритому жолобі. Гвинтові конвеєри призначені для 
транспортування зерна та інших сипких матеріалів. Конвеєр складається із привода, 
змонтованого на плиті, двох стійок (привідної і кінцевої) з встановленими на них 
підшипниками, секцій жолобів, приєднаних до стійок і з ’єднаними між собою фланцями, секцій 
гвинтів (шнеків), кришок жолобів, завантажувального і розвантажувального патрубків.

Транспортери стрічкові марки ТЛ та в коробі марки ТЛК призначені для безперервного 
горизонтального або нахиленого транспортування штучних або сипких матеріалів, таких як: 
зерно, коробки, мішки, пісок, щебінь, вугілля, шлак та ін. в різних галузях промисловості. 
Транспортери складаються з металевої рами, на якій встановлено натяжний і привідний 
барабани, опорні і підтримуючі ролики, конвеєрна стрічка.

Транспортери стрічкові самозачисні марки ТЛС призначені для безперервного 
горизонтального або нахиленого транспортування штучних або сипких матеріалів, таких як: 
зерно, коробки, мішки, пісок, щебінь, вугілля, шлак та ін. в різних галузях промисловості. 
Транспортери складаються з металевої рами, на якій встановлено натяжний і привідний 
барабани, опорні і підтримуючі ролики, конвеєрна стрічка.

Клапани перекидні несиметричні маятникові типу КПНС, клапани перекидні симетричні 
маятникові типу КПСМ, клапани перекидні триходові симетричні маятникові типу КП3СМ 
призначені для зміни напрямку руху потоку продукту. Продукт проходить через клапан і на



виході має два отвори, через які регульовано виходить зерно. Клапан КГІНМ має один прямий 
нижній і один боковий нижній (під кутом 45°) виходи. Клапан КПСМ має два нижні виходи під 
кутом 45° до осі клапана.

Шиберні засувки ручні типу LU3P та шиберні засувки електричні типу ШЗЕ призначені 
для направлення руху потоку продукту. Шиберні засувки перекривають або навпаки 
відкривають спрямований рух потоку сипучого продукту.

Експлуатаційна документація включає в себе паспорт обладнання, керівництво з 
експлуатації і інструкцію з монтажу на конкретний вид (модель) обладнання, призначені для 
ознайомлення обслуговуючого персоналу з конструкцією, принципом дії, характеристиками 
(властивостями) устаткування виробництва ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ», його складових 
частин і містять вказівки, необхідні для монтажу, налагодження, пуску, регулювання 
обладнання на місці його застосування, правильної та безпечної експлуатації (використання за 
призначенням, технічного обслуговування, поточного ремонту, зберігання і транспортування) і 
для оцінки його технічного стану при визначенні необхідності відправки його в ремонт, а також 
відомості по утилізації обладнання його складових частин.____________________________________

експлуатаційної документації,
Робітники ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» забезпечуються спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту (костюм бавовняний, куртка 
утеплена, черевики шкіряні, чоботи кирзові, рукавиці бавовняні, каска захисна з
підшоломником, окуляри захисні, респіратор пилозахисний та інш.).__________________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246. працівники 
ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ», зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять
медичний огляд при прийомі на роботу та періодично._________________

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-ХІІ 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; 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі 
зберігання та переробки зерна»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»; НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання
металів».____________________________________________________________________________________

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. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються 
за допомогою Інтернету та друкованих видань.____________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.О. Шпітько
(ініціали та прізвище)



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 олосне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

н а д


