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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАНРІТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53213. Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул., Краснодонська, буд. 1-А
місцезнаходження,

Код згідно ЄДРПОУ 30092918
код згідно з ЄДРПОУ,

Горобченко Сергій Васильович
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

0675657715,_______зу.догоЬсНепко@ дтаіІ.сот_______________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах замовника на території м. Дніпра та Дніпропетровської області
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф орм ац ія  про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми о со б а м и  стосовно відшкодування 
наслідків можливої ш коди
Об’єкти ПП «КАНРІТ» не належать до об’єктів підвищеної небезпеки, тому, згідно 
Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки..., Затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України №1788 від 16.11.2002р., із внесеними 
змінами та доповненнями, страхуванню не підлягає.
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф орм ац ія  про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці

 не проводився__________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Горобченко Сергій Васильович_________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи



або фізичної особи — підприємця)

цією декларац ією  підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та умов прац і вим огам  законодавства з питань охорони праці та 
пром ислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та /а б о  експлуатації (застосування) таких м аш ин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі, (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або м арка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

К іл ь к іс т ь  робочих м ісц ь -17, в тому числі тих, на яких існує підвищений
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
ризик виникнення травм -  11

Роботи планується виконувати на об’єктах замовників_________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Буцикін Віталій Олександрович -  заступник директора відповідальний за
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають

дотримання вимог законодавства з питань охорони праиі та п р о м и с л о в о ї 
безпеки
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом від 03.01.2018р. №4 на підприємстві створена і діє служба охорони праці
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію наказом №3 від
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

12.02.2014р.: «Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: перелік питань 
вступного інструктажу, перелік питань первинного інструктажу з питань охорони 
праці для працівників ПП «КАНРІТ». перелік питань для перевірки знань з питань 
охорони праці: навчально-тематичний план і програма по вивченню правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті, дія яких продовжена наказом №9 
від 14.02.2017р .
_______ Розроблені та затверджені наказом № 29 від 01.06.2018р. перелік питань
для перевірки знань з питань охорони праці: навчально-тематичний план і



програма по вивченню правил охорони праці під час виконання робіт в закритих 
просторах.

Наказом № 9 від 14.02.2017р. продовжено термін дії інструкцій з охорони праці: 
інструкція з охорони праці № 1 для електромонтажників: 
інструкція з охорони праці № 2 з електробезпеки для робітників і службовців: 
інструкція з охорони праці № 3 під час виконання монтажних робіт інструментами 
і пристроями:
інструкція з охорони праці № 4 під час роботи з ручним електрифікованим 
інструментом:
інструкція з охорони праці № 5 при роботах із застосуванням переносних драбин 
та драбинок:
інструкція з охорони праці № 6 під час монтажу кабельних мереж: 
інструкція з охорони праці № 7 для працівників ПП «КАНРІТ»; 
інструкція з охорони праці № 8 для працівників, зайнятих на роботах з 
персональними ЕОМ:
інструкція з охорони праці № 9 при користуванні електропобутовими приладами 
на виробництві:
інструкція з охорони праці № 10 про заходи пожежної безпеки, 
інструкція з охорони праці №11 з надання першої (долікарської) допомоги: 
інструкція з охорони праці №12 при роботі на висоті:
Наказом № 29 від 01.06.2018р. затверджена
інструкція з охорони праці № 13 під час робіт в закритих просторах.

_______ Наказом № 5 від 14.02.2014р. на підприємстві створена і діє комісія з
перевірки знань з питань охорони праці працівників у складі: голова комісії Буцикін
B.О. -заступник директора, члени комісії -  Горобченко С .В.-директор. Полонський 
О. В.- інженер.
Працівники підприємства проходять перевірку знать з питань охорони праці у 
встановленому порядку, наявний перелік посад, які звільняються від повторного 
інструктажу.

 Наказом № 29 від 01.06.2018р. відповідальність за безпечне виконання
робіт на висоті, справний стан і безпечну експлуатацію обладнання та пристроїв, 
запобіжних поясів, драбин та драбинок, безпечне виконання робіт в закритих 
просторах покладена на інженера Полонського О.В.

 Директор Горобченко С.В.. заступник директора Буцикін В.О. інженер
Полонській О.В.. у ДП «Придніпровський ЕТЦ». пройшли навчання та чергову 
перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (витяг з 
протоколу 32/2-17 від 09.02.2017р. витяг з протоколу № 32/5-18 від 28.02.2018р.)
 Директор Горобченко С.В., заступник директора Буцикін В.О. інженери
Полонській О.В., Іванов А.В., Пархоменко О.О.. Ісупов С.М.. монтажники Малиш
C.В., Волков С.В., Болюбаш О.Л. Фомченков І.В.. Абрамов О.О. , пройшли чергове 
навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (витяги з протоколів № 
32/4-17 від 14.03.2017р.. №32/4-18 від 22.02.2018р.. №32/17-18 від 26.04.2018р.)
 Директор Горобченко С.В., заступник директора Буцикін В.О. інженер
Полонській О.В., у ДП «Придніпровський ЕТЦ», пройшли навчання та чергову 
перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації установок споживачів», «Правил пожежної



безпеки» (витяги з протоколів №32/3-17 від 14.03.2017р., № 32/33-17 від
23.11.2017р., №32/1-18 від 22.02.2018р.). «Правил будови і безпечної експлуатації 
підйомників» НПАОП 0.00-1.36-03 (протокол №32/48-16 від 28.11.2016р.), «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 
(витяги з протоколів №32/12-17 від 14.04.2017р.) Про що ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» видані відповідні посвідчення.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з охорони праці.
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі 
те, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
Працівники підприємства забезпечені всіма необхідними засобами 
індивідуального захисту, пояси запобіжні З П Л -К -4  од. № 1,2,3,4 випробувані 
статичним навантаженням 400кг на протязі 300с (протокол випробування № 35 від 
06.03.2018р.); страхувальні канати №1.2,3,4,5,6,7,8 випробувані статичним 
навантаженням 400кг на протязі 300с (протокол №34 від 06.03.2018р), каски, 
драбини, запобіжні та захисні засоби, інвентар з кольорового металу, не здатного 
до іскроутворення, набори інструментів, тощо зберігаються у технічно справному 
стані своєчасно проводиться їх технічне обслуговування та експлуатаційні 
випробування.
Працівники ПП «КАНРІТ» забезпечені спецодягом, спецвзуттям у відповідності до 
«Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту» НПАОП 0.00-4.01-08

В наявності є наступні нормативно-правові акти з охорони праці та промислової 
безпеки:

Закон України "Про охорону праці": Закон України "Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування": Закон України "Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення"; Закон України "Про пожежну безпеку"; 
Кодекс законів про працю України; Конвенція про безпеку та гігієну праці та 
виробниче середовище; НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; НПАОП 0.00-2.01- 
05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; НПАОП 40.1-1.21-98 Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів; НПАОП 0.00-4.01-08 
Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту; НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення 
про службу охорони праці; НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з 
питань охорони праці; НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці; НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження 
власником нормативних актів, що діють на підприємстві; НПАОП 0.00-7.11-12 
Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями; НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті.
посібник Правові та організаційні питання охорони праці автор Русаловський А.В.; 
Типові норми безплатної видачі спецодягу: «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці»; «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»; 
«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті»

Розроблені наступні навчально-методичні документи:
Система управління охороною праці;



Положення про систему управління охорони праці на підприємстві;
Положення про службу охорони праці;
Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. 
Список працівників, зобов'язаних проходити періодичні медичні огляди;
Заключний акт за наслідками періодичного медичного огляду:
Перелік безкоштовно видаваного спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту;
На підприємстві наявні і ведуться; 

журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці; 
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
журнал реєстрації інструктажів з охорони праці; 
журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки; 
журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв; 
журнал протоколів перевірки знань;

С.В. Горобченко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку с у б ’єктів

№

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.” .


