
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вил

охорони праці

Відомості про роботодавця 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекуперація свинцю»____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49089 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників 50. ______________
місце її знаходження,

ЄДРПОУ 35395039,______________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ

Генеральний директор Майорський Олександр Сергійович____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

т. (056) 794-17-50, т.ф. (056)794-17-51, mayorskiy.as@gmail com_______________
номер телефону, телефаксу., адреса електронної пошті)

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданій, місце проживання, реєстраційний 

облікової картки платника податків, номер телефону, адреса електронної пошти,

На території підприємства за адресою: 49089 Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

вул. Будівельників 50.__________________________________________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _ 

ПАТ «Українська пожежна-страхова компанія», строк дії до 17.07.2019р.,______
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

серія 220/01 № ЦВ-006/180590 від 17.07.2018р._________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__________

Добровільний аудит з охорони праці не проводився__________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Майорський Олександр Сергійович_________________________________________
(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 експлуатації таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки: технологічних транспортних засобів - 10 одиниць, а саме:________

- навантажувач вилочний R70-60 «STIL»,2012p.B., Німеччина, серія і номер
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпек, тип та марка (за наявності),

свідоцтва про реєстрацію АЕ 002607 видано територіальним управлінням
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного

Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у______
дозволу

Дніпропетровський області 12.07.13р., присвоєно державний номерний знак 

Т05952АЕ:_______________________________________________________________________

- навантажувач вилочний R70-80 «STIL»,2012p.B„ Німеччина, серія і номер 

свідоцтва про реєстрацію АЕ 002608 видано територіальним управлінням 

Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у



Дніпропетровський області 12.07.13р., присвоєно державний номерний знак

TQ5953AE;_____________________________________ _ _ _____________________________

- навантажувач вилочний RC4Q-3Q «STIL», 2012р.в., Німеччина, серія і номер 

свідоцтва про реєстрацію АЕ 002602 видано територіальним управлінням 

Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у 

Дніпропетровський області 12.07.13р., присвоєно державний номерний знак 

Т05947АЕ;_______________________________________________________________________

- навантажувач вилочний RC40-30 «STIL», 2012р.в., Німеччина, серія і номер 

свідоцтва про реєстрацію АЕ 002603 видано територіальним управлінням 

Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у 

Дніпропетровський області 12.07.13р., присвоєно державний номерний знак 

Т05948АЕ;_______________________________________________________________________

- навантажувач вилочний RC40-30 «STIL», 2012р.в„ Німеччина, серія і номер 

свідоцтва про реєстрацію АЕ 002604 видано територіальним управлінням 

Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у 

Дніпропетровський області 12.07.13р., присвоєно державний номерний знак 

Т05949АЕ;_______________________________________________________________________

- навантажувач вилочний RC40-30 «STIL», 2012р.в„ Німеччина, серія і номер 

свідоцтва про реєстрацію АЕ 002605 видано територіальним управлінням 

Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у 

Дніпропетровський області 12.07.13р., присвоєно державний номерний знак 

Т05950АЕ;_______________________________________________________________________

- навантажувач вилочний RC40-30 «STIL», 2012р.в., Німеччина, серія і номер 

свідоцтва про реєстрацію АЕ 002606 видано територіальним управлінням 

Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у 

Дніпропетровський області 12.07.13р., присвоєно державний номерний знак 

Т05951АЕ;_______________________________________________________________________

- навантажувач фронтальний L514 «LIEBHERR», 2012р.в., Австрія, серія і

номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 002609 видано територіальним 

управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки 

України у Дніпропетровський області 12.07.13р., присвоєно державний 

номерний знак Т05954АЕ;______________________________________________________

- навантажувач фронтальний Е514 «LIEBHERR», 2012р.в., Австрія, серія і 

номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 002610 видано територіальним 

управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки 

України у Дніпропетровський області 12.07.13р., присвоєно державний 

номерний знак Т05955АЕ;_______________________________________________________

- екскаватор-навантажувач .ІСВ ЗСХ «.ІСВ», 2012р.в., Англія, серія і номер 

свідоцтва про реєстрацію АЕ 002611 видано територіальним управлінням 

Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у 

Дніпропетровський області 12.07.13р., присвоєно державний номерний знак

Т05956АЕ;______________________________________________________________________

Кількість робочих місць - 10, на яких існує підвищений ризик виникнення
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

травм - 10



На території підприємства одна виробничо-побутова будівля, одна виробнича
будівель і споруд (приміщень),

споруда, одна вагова споруда, один склад тимчасового зберігання відходів 

виробництва, одна градирня, одна димова труба, дві ємності для зберігання

води для пожежогасіння і дощових стоків._____________________________________

Підприємство складається з чотирьох основних виробничих комплексів та___
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

восьми допоміжних підрозділів.

ІНШ І ВІДОМОСТІ

Генеральний директор ТОВ «Рекуперація свинцю» Майорський О.С. пройшов
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

навчання та перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», «Про об ’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно 

до них нормативно-правових актів, «Правил охорони праці у металургійній 

промисловості» НПАОП 27.0-1.01-08 комісією створеною на підставі наказу від 

07.10.2015р. №44, Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. 

(витяги з протоколів №30 від 27.11.2015р. та № 18 від 02.02.2016р.).__________

Наказом по підприємству №16 від 20.09.16 р. відповідальним за забезпечення 

безпеки виробничого обладнання та виробничих процесів призначено 

головного інженера Козеля О.І. який пройшов перевірку знань Законів України 

«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти 

підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 

актів, «Правил охорони праці у металургійній промисловості» НПАОП 27.0-

1.01-08 комісією створеною на підставі наказу від 07.10.2015р. №44, Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (витяги з протоколів №30 від 

27.11.2015р. та №18 від 02.02.2016р.), «Правил пожежної безпеки в Україні» 

(витяг з протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №356 від 

09.12.2015р.), «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15; 

ЛКН В. 2.5-20-2001 (витяг з протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 

ПРОФІ ЛАЙН» №85 від 04.04.2016р.), «Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правил будови 

електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП

40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 

(витяг з протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАИН» №79 від 

29.03.2016р.), «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 

кранів» НПАОП 0.00-1.01-07 (витяг з протоколу ТОВ «Учбово-курсовий 

комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №168 від 14.06.2016р.), «Правила будови і безпечної 

експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 (витяг з 

протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №200 від 

13.07.2016р.), «Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних



/

котлів» НПАОГІ 0.00-1.60-66 (витяг з протоколу ТОВ «Учбово-курсовий 

комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №344 від 27.10.2016р.), «Правил будови і безпечної 

експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08 (витяг з протоколу ТОВ 

«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №379 від 17.11.2016р.), «Правила 

будови і безпечної експлуатації трубопроводів пара і гарячої води» НПАОП 

0.00-1.11-98 (витяг з протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 

ЛАЙН» №367 від 04.04.2017р.)

Відповідальним за безпечну експлуатацію та технічний стан навантажувачів 

наказом по підприємству № 9 від 16.02.18р. призначено зам. головного 

механіка Твердохліб О.О. який пройшов навчання та перевірку знань Законів 

України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти 

підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 

актів, «Правил охорони праці у металургійній промисловості» НПАОП 27.0-

1.01-08 комісією створеною на підставі наказу від 30.11.2016р. №405, 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (витяги з 

протоколів №101 від 05.04.2017р. та №97 від 03.04.2017р.), «Правил охорони 

праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (витяги з 

протоколів ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАИН» №112 від 

19.04.2017р.), «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 

кранів» НПАОП 0.00-1.01-07 (витяги з протоколів ТОВ «Учбово-курсовий 

комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №138 від 05.05.2017р.), «Правила будови і безпечної 

експлуатації підйомників» НПАОП 0.00-1.36-03 (витяг з протоколу ТОВ 

«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №149 від 15.05.2017р.), «Правил 

будови і безпечної експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08 (витяг з 

протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №150 від 

15.05.2017р.).

Наказом по підприємству №8 від 30.05.2017р. на ТОВ «Рекуперація свинцю» 

створена постійно-діюча комісія з перевірки знань з охорони праці працівників 

підприємства в наступному складі:_____________________________________________

- голова комісії______- головний інженер Козель О.І.;_______________________

- заст. голови комісії - заст. головного інженера Цигульов С.І.;_____________

- члени комісії_______- головний механік Маменко В.M.;___________________

_____________________________ - головний енергетик Орищенко P.C.;___________________

__________________________- начальник відділу ОП та ПБ Федоренко В.Л._______

яка атестована з питань охорони праці та відповідних НПАОП, а саме: по 

знаню Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про 

об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 

правових актів, «Правил охорони праці у металургійній промисловості» 

НПАОГІ 27.0-1.01-08 комісією створеною на підставі наказів від 07.10.2015р.



№44 та від 30.11.2016р. №405 Головного управління Держпраці у

Дніпропетровській обл. (витяги з протоколів №30 від 27.11.2015р., №18 від 

02.02.2016р., №101 від 05.04.2017р., №97 від 03.03.2017р., №351 від 

02.11.2016р.), «Правил пожежної безпеки в Україні» (витяги з протоколів ТОВ 

«Учбово-курсовий комбінат ПРОФ1 ЛАЙН» №356 від 09.12.2015р., №355 від 

29.09.2017р.), «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15; 

ДБН В. 2.5-20-2001 (витяги з протоколів ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 

ПРОФ1 ЛАЙН» №85 від 04.04.2016р. та №115 від 20.04.2017р.). «Правил 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; 

«Правил будови електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних 

засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації 

електроустановок споживачів» (витяги з протоколів ТОВ «Учбово-курсовий 

комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №79 від 29.03.2016р., №387 від24.10.2017р., №111 від 

18.04.2017р.), «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 

кранів» НПАОП 0.00-1.01-07 (витяги з протоколів ТОВ «Учбово-курсовий 

комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №168 від 14.06.2016р. та №138 від 05.05.2017р.), 

«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» 

НПАОП 0.00-1.59-87 (витяг з протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 

ПРОФІ ЛАЙН» №200 від 13.07.2016р.), «Правила будови і безпечної 

експлуатації парових і водогрійних котлів» НПАОП 0.00-1.60-66 (витяг з 

протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №344 від 

27.10.2016р.), «Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів» 

НПАОП 0.00-1.22-08 (витяг з протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 

ПРОФІ ЛАЙН» №379 від 17.11.2016р.), «Правила будови і безпечної 

експлуатації трубопроводів пара і гарячої води» НПАОП 0.00-1.11-98 (витяги з 

протоколів ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №367 від 

04.04.2017р., №82 від20.03.2017р.), «Правил охорони праці під час виконання 

робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (витяги з протоколів ТОВ «Учбово- 

курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №334 від 15.09.2017р., №112 від 

19.04.2017р.), «Правила технічної експлуатації теплових установок та мереж» 

(витяг з протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №329 від 

13.09.2017р.), «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників» НПАОП 

0.00-1.36-03 (витяг з протоколу ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 

ЛАЙН» №149 від 15.05.2017р.)

Наказом по підприємству від 21.11.12 р. №96 затверджено «Положення про
наявністю служби охорони праці,

службу охорони праці на ТОВ «Рекуперація свинцю»» та створено службу 

охорони праці, яка представлена в особі начальника відділу охороно праці та 

пожежної безпеки Федоренко Володимира Лукича, атестованого в 

установленому порядку з питань охорони праці і пожежної безпеки.

У відповідності Закону України «Про охорону праці» наказом по підприємству

від 29.11.2012р. №104 установлено єдиний порядок функціонування системи

управління охороною праці на підприємстві, затверджено «Положення про 

систему управління охороною праці на ТОВ «Рекуперація свинцю»».__________



Наказом по підприємству від 29.01.2013р. №9 затверджено перелік робіт

підвищеної небезпеки, встановлено порядок оформлення «Наряд-допуску» та їх

проведення.______________________________________________________________________

Згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» -наказом по 

ТОВ «Рекуперація свинцю» від 29.11.12р. №105 затверджено «Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 

«Перелік посад та професій робітників, які повинні проходити стажування

(дублювання) перед початком самостійної роботи», «Перелік професій з

підвищеною небезпекою, для яких необхідно попереднє спеціальне навчання та 

щорічна перевірка знань з питань охорони праці», «Перелік посад посадових 

осіб, які зобов’язані проходить попередню та періодичну перевірки знань з 

охорони праці», «Програми вступного інструктажу та навчання з охорони 

праці». Згідно з затвердженим «Положенням про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці» допуск до самостійної роботи 

персоналу здійснюється наказами генерального директора підприємства після 

проходження навчання, отримання та придбання навичок що до безпечних

методів праці, а також проведення інструктажу на робочому місці.____________

Згідно з «Переліком професій з підвищеною небезпекою, для яких необхідно

попереднє спеціальне навчання та щорічна перевірка знань з питань охорони 

праці» службою охорони праці розроблені білети для перевірки знань з питань 

охорони праці, зокрема для водіїв (машиністів) технологічних транспортних 

засобів. Результати щорічної перевірки знань робітників відображаються в 

«Журналі ведення протоколів засідання комісії по перевірці знань з питань 

охорони праці» (згідно з дод. 1 до пункту 1.9 Типового положення про 

навчання з питань охорони праці)._______________________________________________

Наказом по підприємству від 22.09.15 р. №7 затверджені та введені в дію 

інструкції з охорони праці, які видаються робітникам на руки під підпис у 

відповідності до професії та видів робіт, в тому числі при експлуатації

технологічних транспортних засобів, що декларуються: №22 -Для водія 

навантажувача, №29 -Для слюсаря-ремонтника підйомно-транспортного 

обладнання, №63 -Для машиніста ковилового фронтального автонавантажувача,

№65 - Для машиніста екскаватора-навантажувача.

При прийомі на роботу робітники проходять обов’язково медичне обстеження, 

інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці 

згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій», затвердженому наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №246.

Наказом по підприємству №1 від 28.01.2016р. за вказаними у декларації 

технологічними транспортними засобами закріплені машиністи та водії, які 

мають відповідну кваліфікацію та пройшли перевірку знань з питань охорони

праці і НПАОП, а саме: Волошин О.М посвідчення водія навантажувача 

№12416 видано ТОВ учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 2012р.; Бабенко Г.Є.



посвідчення водія навантажувача №12417 видано ТОВ учбовий комбінат

«Дніпробуд» 24.10 2012р.; Рижевський A.B. посвідчення водія навантажувача 

№12418 видано ТОВ учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 2012р.; 

Овчинников В.Г. посвідчення водія навантажувача №12419 видано ТОВ 

учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 2012р.; Крижановський Є.В. посвідчення 

водія навантажувача №12421 видано ТОВ учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 

2012р.; Харченко К.О. посвідчення водія навантажувача №12422 видано ТОВ 

учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 2012р.; Цисс Г.І. посвідчення водія 

навантажувача №12423 видано ТОВ учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 

2012р.; Чалий A.A. посвідчення водія навантажувача №12424 видано ТОВ 

учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 2012р.; Огородній О.Ф. посвідчення водія 

навантажувача №12425 видано ТОВ учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 

2012р.; Огородній В.О. посвідчення водія навантажувача №12426 видано ТОВ 

учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 2012р.; Огородній Є.О. посвідчення водія 

навантажувача №12427 видано ТОВ учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 

2012р.; Волошин В.В. посвідчення водія навантажувача №12428 видано ТОВ 

учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 2012р.; Новиков A.B. посвідчення водія 

навантажувача №12429 видано ТОВ учбовий комбінат «Дніпробуд» 24.10 

2012р.; Василенко A.B. посвідчення водія навантажувача №14650 видано ТОВ 

Учбовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» 03.04.2014р.; Ісаєв В.А. посвідчення водія 

навантажувача №14651 видано ТОВ Учбовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» 

03.04.2014р.; Клибішев М.В. посвідчення водія навантажувача №14652 видано 

ТОВ Учбовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» 03.04.2014р.; Сиротін І.І. посвідчення 

водія навантажувача №14650 видано ТОВ Учбовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» 

03.04.2014р.; Хмара А.О посвідчення водія навантажувача №14654 видано ТОВ 

Учбовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» 03.04.2014р.; Уткін В.О. посвідчення водія 

навантажувача №14650 видано ТОВ Учбовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» 

03.04.2014р.; ІПацький Ю.В. посвідчення водія навантажувача №08836 видане 

ТОВ Учбовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» 08.04.2016р.; Джалілов Д.В. 

посвідчення водія навантажувача №08837 видане ТОВ Учбовий комбінат 

«ПРОФІ ЛАЙН» 08.04.2016р.; Єрмаков І.О. посвідчення водія навантажувача 

№08838 видане ТОВ Учбовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» 08.04.2016р.; 

Рижевський С.В. посвідчення водія навантажувача №08839 видане ТОВ 

Учбовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» 08.04.2016р.; Тарасов П.Г. посвідчення 

водія навантажувача №08840 видане ТОВ Учбовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» 

08.04.2016р.;_____________________________________________________________________

В наявності є необхідна експлуатаційна експлуатаційна документація на
експлуатаційної документації,

механізми, обладнання, засоби виробництва, наглядні посібники та 

інформаційні стенди. Зокрема на всі технологічні транспортні засоби що 

зазначені у декларації є у наявності переведені на російську мову інструкції з 

експлуатації та технічному обслуговуванню. Усі технологічні транспортні 

засоби мають експлуатаційну документацію і 12.07.13р. зареєстровані в 

територіальному управлінні Державної служби гірничого нагляду та



промислової безпеки України у Дніпропетровський області і проходять

технічний щорічний огляд представниками ДП «Придніпровський ЕТЦ».______

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, взуттям
засобів індивідуального захисту,

та засобами індивідуального захисту які мають відповідні захисні властивості 

відповідно до діючих галузевих норм і згідно з «Переліком професій 

працівників ГОВ «Рекуперація свинцю» на одержання безкоштовного 

спецодягу, взуття та 313» (дод. 4 до розділу VII, п.6 Колективної угоди між 

власником і трудовим колективом ТОВ «Рекуперація свинцю». Засоби 

індивідуального захисту використовується за призначенням, у технічно 

справному стані. Видаються 313 працівникам під особистий підпис, з 

ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів 

індивідуального захисту, про що робиться запис у журналі або картці обліку, 

згідно діючих вимог нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних 

документів виробника та діючого на підприємстві «Положення про порядок 

забезпечення і правилах носіння спецодягу, спецвзуття і засобів 

індивідуального захисту», яке введене на підприємстві в дію наказом від 

26.11.2012р. №98, у якому в тому числі затверджена комісія з приймання і 

перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на 

відповідність вимогам нормативних документів. На підприємстві впроваджене 

регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка 

придатності засобів індивідуального захисту з видачою актів, відповідно

діючих нормативно-правових документів.______________________________________

Всі працівники підприємства забезпечені індивідуальними шафами для

зберігання чистого і окремо робочого одягу, санітарно-гігієнічними приладами 

згідно з діючими нормами, організовано прасування і ремонт робочого одягу.

ТОВ «Рекуперація свинцю) забезпечене нормативно-правовою документацією,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

у наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 27.4-1.11-06 

«Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку», НПАОП 27.0-1.01-08 

«Правила охорони праці в металургійній промисловості», НПАОП 0.00-2.01-05 

«Перелік робіт підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 

положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і 

затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 

підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 

роботодавцями охорони праці працівників», НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення 

про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», НПАОП 0.00-1.59-87 

«Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 

висоті», НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-09 «Система стандартів безпеки



праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.71-13

«Правила охорони праці під час роботі з інструментом та пристроями», 

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00- 

1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 40.1-1.07-01 

«Правила експлуатації електрозахисних засобів»; НПАОП 0.00-1.11-98 

«Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пара і гарячої води».

У ТОВ «Рекуперація свинцю» відведено та обладнано кабінет охорони праці, 

оснащений оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони 

праці та пожежної безпеки, актами законодавства та державними 

міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, 

методичною та довідковою літературою, навчальними програмами, 

необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань 

трудового законодавства і охорони праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 

праці і промислової безпеки під час виконання робіт та експлуатації 

технологічнихл^нспортних засобів, які декларуються.

О.С.Майорский
(ініціали та прізвище)

/ і  2018р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці 2018р. №

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на 

обробку персональних даних з метою забезпечення виконання 

вимог Порядку видачи дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткування 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.


