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Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці ЦЄНТР НЗДаННЯ мДДн1иіра“ШВНИХ

Мі006'№Ш'№'0&
Вх Х °

Відомості про роботодавця:
______________________Приватне Акціонерне Товариство «Оріль-Лідер»____________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51831, Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1
місцезнаходження,

__________________________________ код ЄДРПОУ 24426809,________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________ президент Писарєв Максим Елеонорійович_______________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

____________________________ контактний телефон (056)740-50-16____________________________
номер телефону

________________________________ e-mail: orel-leader@mhp.com.ua_______________________________
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;
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

51831. Дніпропетровська обл., Петриківський район, с. Єлизаветівка. вул. Хмельницького. 1
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми_____
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився

Я, Писарєв Максим Елеонорійович_____________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки:
роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 м__________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

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

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

г
Кількість робочих місць: 28; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникненш
травм: 22._________________________________________________________________________________
к ількість роб о ч и х м ісць, у т о м у чи слі тих, н а яки х існ ує п ідви щ ен и й р и зи к в и н и кн ен н я травм .

Кількість будівель і споруд (приміщень): 1-будівля адміністрації, 1-будівля інкубатора, 1будівля пожежної частини, 1 - будівля котельні, цех забою та переробки курчат бройлерів, 24 виробничих дільниць з вирощування птиці, дільниця по забезпеченню кормами та____________
підстилковими матеріалами, транспортно - ремонтний цех, будівельна служба, ремонтна______
майстерня, внутрішньогосподарський комплекс з виробництва біогазу, відділення електричних
мереж та підстанцій, відділення автоматизованих систем керування виробництвом, відділення
газопостачання.___________________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Ін ш і відомості: Наказом № 357 від 01.10.2018 р. на підприємстві затверджено склад комісії з
перевірки знань з питань охорони праці:____________________________________________________
Голови комісії:____________________________________________________________________________
Стрій Р.В. - директор технічний;___________________________________________________________
члени комісії:_____________________________________________________________________________
Лісняк А.Ф. - головний енергетик;______________________________________________________
Сотник H.A. - начальник відділу охорони праці;__________________________________________
Бойко М.М. - інженер з охорони праці.__________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Переглянуто, затверджено та введено в дію:________________________________________________
наказом № 310 від 03.09.2018 р. «Положення про систему управління охороною прац
______ ПрАТ «Оріль - Лідер»;_____________________________________________________________
- наказом № 531 від 29 .09. 2014р. «Положення про службу охорони праці»;_____________
- наказом № 244 -А від 23.06.2015 р. «Положення про порядок проведення навчання
перевірки знань з питань охорони пралі ПрАТ «Оріль - Лідер»:________________________
- «Положення про порядок застосування нарядів-допусків щодо виконання робіт
______ підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки» затверджено 15.05.2016р. директором ПрАІ
______ «Оріль-Лідер»._____________________________________________________________________
Переглянута та затверджена директором ПрАТ «Оріль-Лідер» від 19.04.2016р. Програм;
вступного інструктажу з питань охорони праці._____________________________________________
Переглянуто, затверджено та введено в дію:________________________________________________
наказом № 191 від 27.04.2015 р. 112 інструкцій з охорони праці._______________________
Подовжено дію:__________________________________________________________________________
- наказом № 137 від 27.04.2018р. 112 інструкцій з охорони праці._______________________
Розроблено та затверджено:_______________________________________________________________
наказом №127 від 11.04.2016р., наказом №172 від 13.05.2016р., наказом № 311 ві,
______ 03.09.2018р. 16 інструкцій з охорони праці.__________________________________________
Наказом № 608 від 13.11.2014 р. створена служба з охорони праці ПрАТ «Оріль - Лідег
наказом № 241 від 06.07.2018р. внесені зміни у службу охорони праці ПрАТ «Оріль -Лідер».
Наказом № 358 від 01.10. 2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висот
призначено директора технічного Стрій Р.В.;_______________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань________
законодавства з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісі'
вілпові дальними особами та працівниками підприємства, а саме:_____________________________
- Президент Писарєв М.Е.. головний енергетик Лісняк А.Ф.. начальник відділу охорон
праці Сотник H.A.. інженер з охорони праці Бойко М.М. пройшли навчання в ДІ
«Придніпровський експертно - технічний центр Держпраці» та перевірку знань в коміс
Держпраці на знання Законів України «про охорону праці». «Про загальнообов’язков
державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та прийняти
відповідно до них нормативно правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу № 7С
17 від 21.11.2017 р.
- Директор Волков Р.Д. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно - технічни
центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання Законів Україн
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Пр
об’єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно правови
актів з охорони праці. Витяг з протоколу № 21-18 від 27.04.2018р.

Директор технічний Стрій Р.В. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно технічний центр Держпраді» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання Законів
Ук-ряїни «про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до них
нормативно правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу № 57-18 від 14.09.2018р.
-

Президент Писарєв М.Е.. директор Волков Р.Д.. головний енергетик Лісняк А.Ф..
начальник віялілу охорони праці Сотник H.A.. інженер з охорони праці Бойко М.М.
пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно - технічний центр Держпраці» та
перевірку знань в комісії Держпраці на знання «Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Витяг з протоколу №21-18 від 27.04.2018 р.
Директор технічний Стрій Р.В. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Витяг з протоколу
№ 57-18 від 14.09.2018р.
Виписка з протоколу № 82 від 02.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань по «Правилам
охорони праці під час виконання робіт на висоті» ТОВ «Учбово - курсовий комбінат Профі
Лайн»у наступних працівників:
________________________________________________________
вантажник Радіонов Р.Г., вантажник Білобров P.O., вантажник Хорєв С.С., слюсар - ремонтник
Малик В.M.. слюсар - ремонтник Орудін О.В._______________________________________________
Виписка з протоколу № 437 від 28.11.2017 р. . засідання комісії з перевірки знань по «Правилам
охорони праці під час виконання робіт на висоті» ТОВ «Учбово - курсовий комбінат Профі
Лайн» у наступних працівників:_____________________________________________________________
слюсар - сантехнік Грудина В.М.. слюсар - сантехнік Пасічнюк О.В.. слюсар - сантехнік
Дашівепь С.В.. слюсар - сантехнік Шенфельд В.Й.__________________________________________
Виписка з протоколу № 302 від 17.10.2018р. засідання комісії з перевірки знань по «Правилам
охорони праці під час виконання робіт на висоті» ТОВ «Учбово - курсовий комбінат Профі
Лайн» у наступних.працівників:
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики - Буряк Л. !.. слюсар з контрольновимірювальних приладів та автоматики - Грецький С. О., слюсар-ремонтник Грідньов А. В.,
слюсар-ремонтник - Грунь І.Л.. прибиральник виробничих приміщень - Пелипенко Д.О..
вантажник - Кучер B.C.. слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики - Лиша
М. В., слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики - Невидайло Д.О.. слюсарсантехнік - Ніздрань О.П.. слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики - Сірий
О.М.. слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики - Терновий М.Ф..
електромонтер з ремонту та_обслуговування електроустаткування Фокін В. І., слюсар-сантехнік
- Цвілий М.П._____________________________________________________________________________
При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:____________
- Інструменти ручні, електричні, пневматичні.__________________________________________
- Пояс запобіжний безлямковий з ланцюговим стропом 2ПБ2, дата виготовлення
18.09.2013 p., Україна - 9 од., 30.08.2013 p., Україна - 3 од., випробування проводяться
регулярно. Останнє випробування від 11.06.2018р._____________________________________
- Драбини приставні.__________________________________________________________________
На підприємстві ведуться наступні журнали:_________________________________________________
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______________________________
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:______________________
- видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві:_____________________________________
- реєстрації інструкцій з охорони праці;_________________________________________________
- реєстрації нещасних випадків на підприємстві;_________________________________________
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;___________________________________________
реєстрації видачі нарядів - допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки___________
Перелік інструкцій з охорони праці:_________________________________________________________
- інструкція з охорони праці під час роботи на висоті;____________________________________
- інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням драбин;_____________
- інструкція з надання першої долікарської допомоги.

Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти ті
інструкції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.___________________________
експлуатаційної документації,

Працівники ПрАТ «Оріль
захисту, в повному обсязі.

Лідер» забезпечені спецодягом та засобами індивідуальноп
засобів індивідуального захисту,

Наявність нормативно - правової документації:
Закон України «Про охорону праці»;
Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердж ена
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацій
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; (постановок
кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесенимі
згідно з постановою КМУ № 927 від 10.10.2012 року);________________________________
Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затвердженні
наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007р.
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок навчання і перевірки знань :
питань охорони праці;______________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони прац
підприємства;______________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;___________________
НПАОП 40,1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;_________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;_________
нормативно-правової,

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимої
Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань о х о р о т
праці». Перевірка знань проводиться у вигляді тестування.__________________________________
На підприємстві є в наявності куток Охорони праці, я щ я забезпечений наглядною агітацією
плакатами, посібн
технічної бази навчалі

дачного забезпечення)

' М.Е Писарєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
2 0 ^ р . № < ^ 3 ^ У - / ? _________.

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.

