ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
по нагляду за охороною праці
від 08.05.1996 № 78

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЗ, СКЛАДІВ І СХОВИЩ,
ВИКОНАННІ ВАНТАЖО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ
РОБІТ НА ОБЄКТАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
(ДНАОП 7.1.00-1.03.96)
Дата введення 10.09.1996

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажорозвантажувальних
робіт
на
об’єктах
оптової
торгівлі
(далі — Правила)
розповсюджуються на об’єкти оптової торгівлі cпоживчої кооперації України, а також
інших відомств і організацій незалежно від форм власності.
Правила установлюють основні вимоги з охорони праці, виробничої санiтарiї і
пожежної безпеки, обов’язкові для виконання при проектуванні, будівництві, монтажі,
реконструкції, технічному переоснащенні і експлуатації оптових підприємств.
Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо
проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного
діагностування та експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажорозвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі.
З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території
України Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для вантажо-розвантажувальних
робіт на базах і cкладах споживчої кооперації, затверджені ЦК профспілки працівників
держторгівлі і споживчої кооперації 18.10.66. (НАОП 7.1.20-1.02-66).
Для забезпечення охорони праці на оптових підприємствах необхідно також
керуватися стандартами, будівельними нормами і правилами, правилами улаштування
електроустановок, міжгалузевими правилами охорони праці, нормами технологічного
проектування та іншими нормативними актами, що регламентують вимоги з охорони
праці.
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Дані Правила використовують чинні в Україні такі нормативні документи:
Позначення

ДНАОП
0.00-1.02-92
ДНАОП
0.001.03-93
ДНАОП
0.00-1.07-94
ДНАОП
0.00-1.08-94
ДНАОП
0.00-1.09-94

ДНАОП
0.00-1.11-90
ДНАОП
0.00-1.13-71
ДНАОП
0.00-1.19-83
ДНАОП
0.00-1.20-90

Назва нормативного акта

Закон України «Про охорону
праці»
Закон України «Про пожежну
безпеку»
Закон України «Про дорожній
рух»
Закон України «Про споживчу
кооперацію»
Закон України «Про забезпечення
санітарного та епiдемічного
благополуччя населення»
Правила будови і безпечної
експлуатації ліфтів
Правила будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів
Правила будови і безпечної
експлуатації посудин, що
працюють під тиском
Правила будови і безпечної
експлуатації парових і
водогрійних котлів
Правила реєстрації та обліку
великотоннажних автомобілів та
інших технологічних
транспортних засобів, що не
підлягають експлуатації на
вулично-дорожній мережі
загального користування
Зареєстровано:
Правила будови і безпечної
експлуатації трубопроводів пари і
гарячої води
Правила будови і безпечної
експлуатації стаціонарних
компресорних установок,
повітропроводів і газопроводів
Правила перевезення
вибухонебезпечних матеріалів
автомобільним транспортом
Правила безпеки у газовому
господарстві

Затвердження нормативного акта
Дата
Організація
(документ №)

14.10.92
№ 2695-XII
17.12.93
№ 3747-XII
28.01.93

Верховна Рада

10.04.92
№ 2266-XII
24.02.94

Верховна Рада

17.06.92

Держгіртехнагляд України
Держнаглядохоронпраці
України
Держнаглядохоронпраці
України
Держнаглядохоронпраці
України
Держнаглядохоронпраці
України

16.12.92
Наказ № 128
18.10.94
Наказ № 104
26.05.94
Наказ № 51
31.03.94
Наказ № 26

Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада

12.05.94
за №98/307
09.01.90

Мінюст
України
Держгіртехнагляд СРСР

07.12.71

Держгіртехнагляд СРСР

22.11.83

Держгіртехнагляд СРСР

26.12.90
постанова
№3

Держпроматомнагляд
СРСР
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Позначення

ДНАОП
0.00-1.21-84

ДНАОП
0.00-4.03-93

ДНАОП
0.00-4.04-93

ДНАОП
0.00-4.05-93

ДНАОП
0.00-4.07-93
ДНАОП
0.00-4.12-94

ДНАОП
0.00-4.13-94
ДНАОП
0.00-4.14-94

ДНАОП
0.00-4.21-93

Назва нормативного акта

Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів і
Правила техніки безпеки при
експлуатації електроустановок
споживачів
Зміни:
Положення про розслідування та
облік нещасних випадків,
професiйних захворювань і аварій
на підприємствах, в установах і
організаціях
Положення про порядок
накладення штрафів на
підприємства, установи і
організації за порушення
нормативних актів про охорону
праці
Положення про видачу Державним
комітетом по нагляду за охороною
праці власникові підприємства,
установи, організації або
уповноваженому ним органу
дозволу на початок роботи
підприємства, установи,
організації
Положення про державний,
галузеві, регіональні фонди
охорони праці підприємств
Типове положення про навчання,
iнструктаж і перевірку знань
працівників з питань охорони
праці
Зареєстровано:

Затвердження нормативного акта
Дата
Організація
(документ №)

21.12.84

1988
10.08.93
Кабінет
№623
Міністрів
Зміни: 23.02.94 № України
97
17.09.93
№ 754

Кабінет
Міністрів
України

06.10.93
№ 831

Кабінет
Міністрів
України

07.10.93
Постанова
№ 838
04.04.94
Наказ
№ 30

Кабінет
Міністрів
України
Держнаглядохо
-ронпраці
України

12.05.94
за № 95/304
Положення про порядок побудови, 01.03.94
викладу та оформлення державних Наказ
нормативних актів про охорону
№ 16
праці
Положення про опрацювання,
16.03.94
прийняття, перегляд та скасування Наказ
державних міжгалузевих і
№ 19
галузевих нормативних актів про
охорону праці
Зареєстровано:
12.05.94
за № 94/303
Типове положення про службу
03.08.93
охорони праці
Наказ № 73
Зареєстровано:

Мiненерго
СРСР

30.09.93
за № 140

Мінюст
України
Держнаглядохоронпраці
України
Держнаглядохоронпраці
України
Мінюст
України
Держнаглядохоронпраці
України
Мінюст
України
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Позначення

ДНАОП
0.00-8.01-93

ДНАОП
0.00-8.02-93

Назва нормативного акта

Перелік посад посадових осіб, які
зобов’язані проходити попередню
і періодичну перевірку знань з
охорони праці
Зареєстровано:
Перелік робіт з підвищеною
небезпекою
Зареєстровано:

ДНАОП
0.00-8.03-93

ДНАОП
0.03-1.07-73
ДНАОП
0.03-1.08-73
ДНАОП
0.03-1.12-73

ДНАОП
0.03-3.01-71
ДНАОП
0.03-3.12-84
ДНАОП
0.03-3.14-85
ДНАОП
0.03-3.28-93

ДНАОП
0.03-4.02-94

Порядок опрацювання та
затвердження власником
нормативних актів про охорону
праці, що діють на підприємстві
Зареєстровано:
Санітарні правила організації
технологічних процесів та
гiгiєнiчні вимоги до виробничого
обладнання № 1042-73
Санітарні правила зберігання,
транспортування та застосування
мiнеральних добрив у сільському
господарстві № 1049-73
Санітарні правила зберігання,
транспортування та застосування
пестицидів (отрутохiмікатів) у
сільському господарстві
№1123-73
Санітарні норми проектування
промислових підприємств СН
№ 245-71
Санітарні норми вібрації робочих
місць
Санітарні норми допустимих
рівнів шуму на робочих місцях СН
№ 3223-85
Граничні норми підіймання і
переміщення важких речей
жінками
Зареєстровано:
Положення про медичний огляд
працівників певних категорій
Зареєстровано:

Затвердження нормативного акта
Дата
Організація
(документ №)

11.10.93
Наказ
№ 94

Держнаглядохоронпраці
України

20.10.94
за № 154
30.11.93
Наказ № 123

Мінюст
України
Держнаглядохо
рон-праці
України
Мінюст
України
Держнаглядохоронпраці
України

23.12.93
за № 196
21.12.93
Наказ № 132
07.02.94
за № 20/229
1973

Мінюст
України
Мiнохорони
здоров’я СРСР

1973

Мiнохорони
здоров’я СРСР

1973

Мiнохорони
здоров’я СРСР

05.11.71

Мiнохорони
здоров’я СРСР

1984
№ 3044-84
12.03.85

Мiнохорони
здоров’я СРСР
Мiнохорони
здоров’я СРСР

10.12.93
Наказ № 241

Мiнохорони
здоров’я
України

22.12.93
за № 194
31.03.94
Наказ № 45
21.06.94
за № 136/345

Мінюст
України
Мiнохорони
здоров’я
України
Мінюст
України
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Позначення

ДНАОП
0.03-8.07-94

ДНАОП
0.03-8.08-93

ДНАОП
0.05-3.03-81

ДНАОП
0.05-3.05-81

ДНАОП
0.05-5.01-83

ДНАОП
0.05-8.04-92
НАОП
1.1.10-1.04-85
НАОП
1.3.00-1.02-72
НАОП
5.1.11-1.42-86

Назва нормативного акта

Перелік важких робіт і робіт з
шкідливими і небезпечними
умовами праці, на яких
забороняється застосування праці
неповнолітнiх
Зареєстровано:
Перелік важких робіт з
шкідливими і небезпечними
умовами праці, на яких
забороняється застосування праці
жінок
Зареєстровано:

Затвердження нормативного акта
Дата
Організація
(документ №)

31.03.94
Наказ № 46

Мiнохорони
здоров’я
України

28.07.94
за № 176/385
29.12.93
Наказ № 256

Мінюст
України
Мiнохорони
здоров’я
України

30.03.94
№ 51/260
Типові норми безплатної видачi
12.02.81
спецодягу, спецвзуття та інших
№ 46/П-2 Зміни:
засобів iндивiдуального захисту
21.08.85
робітникам і службовцям різних
№ 289/П-8
професій та посад усіх галузей
06.11.86
народного господарства і окремих № 476/П-12
виробництв
Типові галузеві норми безплатної 09.06.81
видачі спецодягу, спецвзуття та
№ 166/П-51 Зміни:
інших засобів індивідуального
25.04.84
захисту робітникам і службовцям, № 120/П-6
які зайняті на будівельних,
21.08.85
будівельномонтажних та
№ 289/П-8
ремонтно-будівельних роботах
20.06.86
№ 230/П-6
Інструкція про порядок
24.05.83
забезпечення робітників і
№ 100/П-9 Зміни:
службовців спецодягом,
21.08.85.
спецвзуттям та іншими засобами
№ 289/П-8
індивiдуального захисту
24.03.87
№ 177/П-4
Про порядок проведення атестації 01.08.93
робочих місць за умовами праці
Постанова № 442
Правила безпеки при роботі з
30.04.85
інструментом та пристроями
Правила захисту від статичної
31.01.72
електрики у виробництвах
хімічної, нафтохiмічної та
нафтопереробної промисловостi
Правила технічної експлуатації
02.01.86
залізниць СРСР ЦТЕХ-4345

Мінюст
України
Держкомпраці
СРСР

Держкомпраці
СРСР

Держкомпраці
СРСР

Кабінет Міністрів України
Мiненерго
СРСР
Мiнхiмпром
СРСР
Мiнiстерство
шляхів
сполуче-ння
СРСР
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Позначення

НАОП
7.1.00-2.02-80

НАОП
8.1.00-1.04-90
ВБНВ
2.2-58.1-94
ВНТП 02-84
ВСН 205-84

ОНТП 24-86
ОНТП 01-86

РД 34.21.122-87

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта
Дата
Організація
(документ №)

Типові галузеві норми безплатної
видачі спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального
захисту працівникам державної
торгівлі
Правила будови і безпечної
експлуатації аміачних
холодильних установок

20.02.80
№ 43/П-2
Зміни: 21.09.90
№ 289/П-82

Мінторгівлі
СРСР

27.09.90

Проектування складів нафти і
нафтопродуктів тиском насичених
парів не вище 93,3 кПа
Відомчі норми технологічного
проектування загальнотоварних
складів
Інструкція по проектуванню
електроустановок систем
автоматизацiї технологічних
процесів
Загальносоюзні норми технологічного проектування
Загальносоюзні норми технологічного проектування складів
тарно-штучних і довгомірних
вантажів
Інструкція по устрою захисту від
блискавки будівель і споруд
Інструкція про проведення
обов’язкових попередніх і
перiодичних медичних оглядів
Норми технічного оснащення
підприємств оптової торгівлі
споживчої кооперації СРСР
Типові рекомендації по технологiї
складських операцій на оптових
базах
Галузеві вимоги і нормативні
матеріали, які повинні
враховуватись при проектуванні
нових і реконструкції діючих
підприємств оптової торгівлі,
розробці технологічних процесів
та устаткування
Перелік виробництв з
установленням їх категорій по
вибуховій, вибухопожежній і
пожежній небезпеці в системі
Мінторгівлі СРСР

18.03.94
№ 133

Держкомітет
Ради Міністрів
СРСР з питань
продовольства
Держкомнафтогаз України

13.07.84
№ 198

Мінторг СРСР

05.04.84

Мiнмонтажспецбуд СРСР

27.02.86

МВС СРСР

11.07.86
№ 74

Держснаб
СРСР

12.10.87

Мiненерго
СРСР
Мiнздрав СРСР

29.09.89
№ 555
18.04.83

Центроспілка
СРСР

21.07.78

Центроспілка
СРСР

06.01.81
№ 34-53/6

Центроспілка
СРСР

24.07.76
№ 173

Міністерство
торгівлі СРСР
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Позначення

Назва нормативного акта

Положення про добровільні
пожежні дружини (команди) і
Типове положення про пожежотехнічні комісії
Правила пожежної безпеки в
Україні
Зареєстровано:

27.09.94
№ 521

МВС України

22.06.95
№ 400 14.06.95
за № 219/755

МВС України

Правила улаштування
електроустановок
Рекомендації по застосуванню на
оптових базах різних типів
піддонів
Рекомендації щодо експлуатації,
технічного обслуговування і
ремонту технологічного
устаткування для
вантажопереробки на оптових
базах
Типове положення про спеціальне
навчання, iнструктажі та перевірку
знань з питань пожежної безпеки
на підприємствах, в установах і
організаціях України
Зареєстровано:

06.07.84

СТ СЭВ 1067-84
ГОСТ 12.0.003-74*
ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.1.005-88
ГОСТ 12.1.010-76
ГОСТ 12.1.012-90
ГОСТ 12.1.028-80
ГОСТ 12.1.029-80
ГОСТ 12.1.030-81
ГОСТ 12.1.050-86
ГОСТ 12.2.003-91
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12.2.007.7-83
ГОСТ 12.2.009-80
ГОСТ 12.2.010-75

Затвердження нормативного акта
Дата
Організація
(документ №)

29.03.90
№ 153-Р

Мінюст
України
Мiненерго
СРСР
Укоопспілка

27.12.88
№ 1004-Р

Укоопспілка

17.11.94
№ 628

МВС України

22.12.94
за № 307/517

Мінюст
України

Краны грузоподъемные. Требования к тормозам
Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация
Шум. Общие требования безопасности
Пожарная безопасность. Общие требования
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны
Взрывобезопасность. Общие требования
Вибрационная безопасность. Общие требования
Шум. Определение шумовых характеристик источников
шума. Ориентировочный метод
Средства и методы защиты от шума. Классификация
Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
Методы измерения шума на рабочих местах
Оборудование производственное. Общие требования
безопасности
Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности
Устройства комплектные низковольтные. Требования
безопасности
Станки металлообрабатывающие. Общие требования
безопасности
Машины ручные пневматические. Общие требования
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ГОСТ 12.2.013.0-91
ГОСТ 12.2.016-81
ГОСТ 12.2.022-80
ГОСТ 12.2.026.0-93
ГОСТ 12.2.032-78
ГОСТ 12.2.033-78
ГОСТ 12.2.053-91
ГОСТ 12.2.058-81
ГОСТ 12.2.064-81
ГОСТ 12.3.002-75
ГОСТ 12.3.006-75
ГОСТ 12.3.009-76
ГОСТ 12.3.010-82
ГОСТ 12.3.025-80
ГОСТ 12.3.028-82
ГОСТ 12.3.042-88
ГОСТ 12.4.002-74
ГОСТ 12.4.009-83
ГОСТ 12.4.011-89
ГОСТ 12.4.013-85
ГОСТ 12.4.021-75
ГОСТ 12.4.024-76
ГОСТ 12.4.026-76
ГОСТ 12.4.029-76
ГОСТ 12.4.034-85
ГОСТ 12.4.040-78
ГОСТ 12.4.099-80
ГОСТ 12.4.100-80
ГОСТ 12.4.103-83
ГОСТ 12.4.121-83

безопасности
Машины ручные электрические. Общие требования
безопасности и методы испытаний
Оборудование компрессорное. Общие требования
безопасности
Конвейеры. Общие требования безопасности
Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования
безопасности к конструкции
Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие
эргономические требования
Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие
эргономические требования
Краны-штабелеры. Требования безопасности
Краны грузоподъемные. Требования к цветовому
обозначению частей крана, опасных при эксплуатации
Органы управления производственным оборудованием.
Общие требования безопасности
Процессы производственные. Общие требования
безопасности
Эксплуатация водопроводных и канализационных
сооружений и сетей. Общие требования безопасности
Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования
безопасности
Тара производственная. Требования безопасности при
эксплуатации
Обработка металлов резанием. Требования безопасности
Процессы обработки абразивным и эльборовым
инструментом. Требования безопасности
Деревообрабатывающее производство. Общие требования
безопасности
Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие
технические требования
Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание
Средства зищиты работающих. Общие требования и
классификация
Очки защитные. Общие технические условия
Системы вентиляционные.Общие требования
Обувь специальная виброзащитная.Общие технические
требования
Цвета сигнальные и знаки безопасности
Фартуки специальные. Технические условия
Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Классификация и маркировка
Органы управления производственным оборудованием.
Обозначения
Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли,
механических воздействий и общих производственных
загрязнений. Технические условия
Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли,
механических воздействий и общих производственных
загрязнений. Технические условия
Одежда специальная защитная, средства индивидуальной
защиты ног и рук. Классификация
Противогазы промышленные фильтрующие. Технические
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ГОСТ 191-82
ГОСТ 588-81
ГОСТ 2761-84
ГОСТ 2874-82
ГОСТ 3241-91
ГОСТ 5375-79
ГОСТ 9014.0-75
ГОСТ 9078-84
ГОСТ 9396-88
ГОСТ 9557-87
ГОСТ 9570-84
ГОСТ 10434-82
ГОСТ 13188-67
ГОСТ 14110-80
ГОСТ 14202-73
ГОСТ 14757-81
ГОСТ 16140-77
ГОСТ 16215-80
ГОСТ 18477-79
ГОСТ 18962-86
ГОСТ 19433-88
ГОСТ 19605-74
ГОСТ 19822-82
ГОСТ 20010-74
ГОСТ 20259-80
ГОСТ 24597-81
ГОСТ 24831-81
ГОСТ 26568-85
ГОСТ 26887-86
ГОСТ 27574-87
ГОСТ 27575-87
ДСТУ 2586-94
СНиП 2.01.02-85
СНиП 2.02.05-87
СНиП 2.03.13-88
СНиП 2.04.01-85

условия
Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия
Цепи тяговые пластинчатые
Источники централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Гигиенические требования и правила
выбора
Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за
качеством
Канаты стальные. Технические условия
Сапоги резиновые формовые. Технические условия
Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования
Поддоны плоские. Общие технические условия
Ящики деревянные многооборотные. Общие технические
условия
Поддон плоский деревянный размером 800х1200 мм.
Технические условия
Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические
условия
Соединения контактные электрические. Классификация.
Общие технические требования
Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры
Стропы многооборотные полужесткие. Технические
условия
Правила выбора показателей технологичности конструкций
изделий
Стеллажи сборно-разборные
Стеллажи сборно-разборные. Технические условия
Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие
технические условия
Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и
размеры
Машины напольные безрельсового электрифицированного
транспорта. Общие технические условия
Грузы опасные. Классификация
Организация труда. Основные понятия. Термины и
определения
Тара производственная. Технические условия
Перчатки резиновые технические. Технические условия
Контейнеры универсальные. Общие технические условия
Пакеты тарно-штучных грузов
Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры
Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация
Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ.
Общие технические условия.
Костюмы женские для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий. Технические
условия
Костюмы мужские для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий. Технические условия
Знаки дорожные. Общие технические условия
Противопожарные нормы
Фундаменты машин с динамическими нагрузками
Полы
Внутренный водопровод и канализация зданий
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СНиП 2.04.02-84
СНиП 2.04.03-85
СНиП 2.04.05-91
СНиП 2.04.09-84
СНиП 2.05.02-85
СНиП 2.05.07-91
СНиП 2.08.02-89
СНиП 2.09.02-85
СНиП 2.09.04-87
СНиП 2.11.01-85
СНиП 2.11.02-87
СНиП 3.05.05-84
СНиП ІІ-4-79
СНиП ІІ-12-77
СНиП ІІ-39-79
СНиП ІІ-89-80
СНиП ІІІ-4-80
ДБНА 3.1.3-94
СН 174-75
СН 181-70
СН 441-79

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
Канализация. Наружные сети и сооружения
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Пожарная автоматика зданий и сооружений
Автомобильные дороги
Промышленный транспорт
Общественные здания и сооружения
Производственные здания
Административные и бытовые здания
Складские здания
Холодильники
Технологическое оборудование и технологические
трубопроводы
Естественное и искусственное освещение
Защита от шума
Железные дороги. Колеи 1520 мм
Генеральные планы промышленных предпри ятий
Правила производства и приемки работ. Техника
безопасности в строительстве
Управління, організація і технологія. Прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні
положення
Инструкция по проектированию электроснабжения
промышленных предприятий
Указания по проектированию цветовой отделки зданий
промышленных предприятий
Указания по проектированию ограждений площадок и
участков предприятий, зданий и сооружений

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Терміни приведення у відповідність з вимогами Правил планування територій,
будівель, споруд, розміщення технологічного обладнання і установок, впроваджених в
експлуатацію до введення в дію Правил, установлюються місцевими органами
Державного Комітету України по нагляду за охороною праці (далі по тексту
Держнаглядохоронпраці) за участю інших державних органів нагляду та управлінь у
відповідності з Законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про
забезпечення санітарного та епiдемічного благополуччя населення».
План приведення оптового підприємства у відповідність з іншими вимогами
Правил: до технологічних процесів, транспортних засобів, устаткування, арматури, їх
утримання та організації технічного нагляду і строкам його виконання адміністрація
підприємства повинна розробити та узгодити з органами Держнаглядохоронпраці не
пізніше шести місяців після введення в дію цих Правил.
3.2. При відсутності в Правилах вимог, дотримання яких необхідно для
забезпечення безпеки праці конкретно на даному оптовому підприємстві, керівник
підприємства повинен вжити узгоджені з органами Держнаглядохоронпраці заходи щодо
забезпечення безпеки працюючих.
3.3. Зміни і доповнення окремих пунктів Правил допускаються тільки з дозволу
органів Держнаглядохоронпраці, органів, які узгодили їх відповідно до Положення про
опрацювання, розробку, прийняття, перегляд і скасування державних міжгалузевих і
галузевих нормативних актів про охорону праці.
3.4. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість
виготовлення, монтажу, технічного діагностування, а також відповідність баз, складів,
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сховищ цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від
форм власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.
3.5. При створенні нового оптового підприємства керівник зобов’язаний одержати
від органів Держнаглядохоронпраці дозвіл на початок його роботи.
3.6. Керівники підприємств та інші посадові особи несуть
персональну відповідальність за виконання вимог цих Правил в межах покладених
на них завдань та функціональних обов’язків згідно з чинним законодавством.
3.7. На підприємстві наказом керівника призначаються з числа інженернотехнічних працівників посадові особи, відповідальні за справний стан і безпечну
експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки :
- електрогосподарства;
- газового господарства;
- парових і водогрійних котлів та іншого обладнання котельних;
- посудин, що працюють під тиском;
- пересувних транспортних засобів;
- водопровідно-каналізаційного та вентиляційного господарства;
- холодильних установок;
- вантажопідіймальних машин та механізмів;
- автоматичних установок пожежогасіння й пожежної сигналізації.
3.8. Керівник створює на оптовому підприємстві службу охорони праці у
відповідності з Типовим положенням про службу охорони праці. На підприємствах з
кількістю працюючих менше 50 чоловік функції цієї служби можуть виконувати в
порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства і
прирівнюється до основних виробничо-технічних служб підприємства.
3.9. Організація роботи щодо охорони праці на оптовому
підприємстві, права і обов’язки посадових осіб і працівників повинні бути
викладені в нормативних актах, розроблених у відповідності з Порядком опрацювання і
затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
3.10. Працівники, службовці і інженерно-технічні працівники, які вперше
приймаються на роботу в віці до 21 року, а також працівники, зайняті на важких роботах,
роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці чи таких, де є необхідність у
професійному відборі, повинні проходити попередні медичні огляди, а після цього
періодичні огляди згідно з порядком і термінами, установленими Положенням про
медичний огляд працівників певних категорій.
3.11. Забороняється залучати осіб віком до 18 років до робіт, передбачених
Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці неповнолітніх.
3.12. Всі працівники при улаштуванні на роботу та впродовж роботи мають
проходити на підприємстві навчання, iнструктаж і перевірку знань з питань охорони праці
і пожежної безпеки у відповідності з Типовим положенням про навчання, iнструктаж і
перевірку знань працівників з питань охорони праці, Типовим положенням про спеціальне
навчання, iнструктажі і перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в
установах і організаціях України.
3.13. На оптових підприємствах на підставі Типових положень з урахуванням
специфіки виконання робіт опрацьовуються і затверджуються керівником відповідні
положення про навчання, iнструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони
праці і пожежної безпеки, формуються плани-графіки проведення цієї роботи, з якими
повинні бути ознайомлені всі працівники.
...
Завантажити повний текст документу
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