
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
_____________________________________«АГРОСІЛЬПРОМ» ___________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

________ Дніпропетровська область. Дніпровський район, с. Горянівське. вул. Нагорна, 3-А______
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ: 24239651_________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

__________________________ директор Мунтян Тетяна Володимирівна_________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________________тел. + 380675624308. e-mail: agro@agroselprom.dp.ua__________________________
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;

________ Дніпроетровська обл.. Дніпропетровський район, с. Горянівське, вул. Нагорна 3-А._____
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 «не укладався»

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 15 лютого 2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Мунтян Тетяна Володимирівна ____________ ___________________________
(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 
пілвиптеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів,

Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання), а саме:
-  КТП-1506 6/0.4 (трансформатор ТМ-400/6/0,4 зав. №77730. рік виготовлення 2018, Україна):
-  КТП-306 6/0.4 (трансформатор ТМ-400/6/0.4 зав. №2279. рік виготовлення 1983. СРСР);_______

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

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

кількість робочих місць:-145. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 9
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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будівель і споруд (приміщень) - 4. виробничих обєктів -  1 за адресою, Дніпропетровська область. 
Дніпровський район, с. Горянівське вул. Нагорна, 3, _____________ ___________________

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

Інші відомості

Директор Мунтян Тетяна Володимирівна -  пройшла навчання в ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «Престиж» та перевірку знань в комісії Головного управління Запорізькій чинного 
Законодавства України про охорону праці, організацію роботи з охорони праці, вибухонебезпеки 
виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики 
професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Безпека праці в галузі. Витяг з 
протоколу №21-9 від 13 січня 2021 р._________________________________________________________

Директор Мунтян Тетяна Володимирівна -  пройшла навчання в ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «Престиж» та перевірку знань в комісії Головного управління Запорізькій згідно НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» « Правил будови електроустановок» «Правила 
технічної експлуатації електроустановок». Правила пожежної безпеки». 4 група з електробезпеки. 
Витяг з протоколу №21-7 від 12 січня 2021 р.__________________________________________________

Начальник виробництва Матина Григорія Михайловича- пройшов навчання в ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «Престиж» та перевірку знань в комісії Головного управління Запорізькій згідно 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1- 
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» « Правил будови електроустановок» 
«Правила технічної експлуатації електроустановок». Правила пожежної безпеки». 4 група з 
електробезпеки. Витяг з протоколу №21-7 від 12 січня 2021 р._______________________________

Інженер з охорони праці Гирявенко Анжела Михайлівна -  пройшла навчання в пройшов навчання в 
НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Київській області згідно Закону України «Про охорону праці». Кодексу Цивільного захисту України, 
Правил пожежної безпеки. Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності». «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Наказу «Про 
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». «Правил 
надання до медичної допомоги у разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів. Витяг 
з протоколу №81-288-19 від 29 березня 2019 р._________________________________________________

Інженер з охорони праці Гирявенко Анжела Михайлівна -  пройшла навчання в ТОВ УК 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно «Законодавство про охорону праці» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правила пожежної безпеки». 4 група з електробезпеки. Витяг з протоколу №335 від 22 
березня 2019 р._____________________________________________________________________________

Інженер з охорони праці Гирявенко Анжела Михайлівна -  пройшла навчання в ТОВ УК 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій. Витяг
з протоколу №357 від 28 березня 2018 р.



Підприємством укладено договір №112 ДнОЗ-ДнепРЗС від 27.27.2020 р. на оперативне технічне 
обслуговування КТП-1506. КТП-306 з АТ «ДТЕК ДНІПРОСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»._____________

Наказами по підприємству призначені особи (з числа інженерно-технічних працівників, які пройшли 
відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці), що відповідальні за безпечну 
експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, а саме:

Наказ № 9-ОП від 03 листопада 2020 р. призначено особу відповідальною за електрогосподарство 
Матину Григорія Михайловича -  начальник виробництва.

Наказ № 7-ОД від 01 вересня 2014 р. призначено особу відповідальну за пожежну безпеку на 
підприємстві Матину Григорія Михайловича -  начальник виробництва.

Відповідно до вимог «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246. на 
підприємстві організовано проведення медичних оглядів.

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

Наказом № 52-ОД від 22 листопада 2005 р.. на підприємстві створена служба охорони праці._______
Наказом № 1-ОГ від 27 січня 2014 р.. на підприємстві введена в дію СУОП._________________________
Наказом № 3-ОП від 26 лютого 2019 р„ функції служби охорони праці покладено на інженера з 
охорони прці Гирявенко Анжелу Михайлівну._________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом № 27-ОП від 18 травня 2020 р. затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці:

- Інструкція № 4 «При роботі на висоті понад 1.3 метра»
- Інструкція № 9 «Для працівника, який перебуває у відрядженні»
- Інструкція № 11 «Під час робіт на риштуваннях і помостах»
- Інструкція № 14 «Під час робіт із застосуванням драбин»
- Інструкція № 15 «Для електрозварника ручного зварювання»

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і 
змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці».___________

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом № 
16-ОП від 17 листопада 2020 р. на підприємстві реорганізована комісія з перевірки знань працівників 
з питань охорони праці у складі:_______________________________________________

Голова комісії: Мунтян Тетяна Володимирівна -  Директор;___________________________________
Члени комісії: Гирявенко Анжела Михайлівна -  інженер з охорони праці:_____________________

Бабенко Алла Дмитрівна -  уповноважена особа з питань охорони праці від 
трудового колективу:__________________________________________

Ведеться внутрішня документація з дотриманню вимог охорони праці та пожежної безпеки.

Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві.а 
саме:

- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на пі лпригмстт;
- Журнал протоколів перевірки знань;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у 

надзвичайних ситуаціях;
- Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням;
- Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;



- Журнал обліку засобів індивідуального захисту;
- Журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту;
- Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми;
- Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків;
- Журнал перевірки знань з питань охорони праці у персоналу з групою І по електробезпеці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наявна необхідна експлуатаційна та ремонтна документація (паспорти на обладнання КТП,________
протоколи випробувань силових трансформаторів, контуру заземлення, оперативний журнал КТП).

експлуатац ійн ої докум ен тац ії,

Забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту здійснюється відповідно до «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, та іншими засобами 
індивідуального захисту» затвердженого наказом № 11 -ОП від 19 січня 2021 р., а саме: халат х/б, 
фартух брезентовий, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані, каска захисна -  20 шт.. респіратори 
газопилозахисні. спецвзуття. аптечка індивідуальна -  50 шт.. та іншими засобами індивідуального 
захисту. Засоби індивідуального захисту, що застосовуються відповідають вимогам Технічного 
регламенту засобів індивідуального захисту. ____________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для експлуатації зазначеного 
устатковання. а саме:

-  № 2694-ХІІ. 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями);
-  Постанова КМ України від 26.10.2011 р. № 1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями);

-  ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві. Основні положення»;

-  НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»;

-  НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками»;

-  НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
-  НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;
-  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 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
-  НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
-  НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з 

охорони праці, що діють на підприємстві»;
-  НАПБ А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
-  НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;
-  НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
-  НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
-  НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 

установок»;
-  НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;
-  НПАОП 0.00-3.23-18 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 

інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі»;



-  НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві, а також миючі та 
знешкоджувальні засоби;

-  Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці № 263/121 від 23.09.1994 р. «Про 
затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі»;

-  Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246;

-  НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
-  НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
-  НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці»;
На підприємстві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. 
Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці, 
забезпечено необхідною навчально-методичною літературою. наглядними посібниками, 
устаткуванням, обладнанням та пристроями. Матеріально-технічна база підприємства відповідає 
вимогам чинного Законодавства України з питань охорони праці та промислової безпеки.

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.

Т.В. Мунтян
(ініціали та прізвищеУ
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