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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

« ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН » . Дніпропетровська обл.. Царичанський р-н. с.Китайгород.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

вул. Центральна. 12Б. 51030. код ЄДРПОУ 35852151.
телефаксу, адреса електронної пошти; 

директор Цвілий Володимир Іванович, телефон +38099-569-7707; Факс 05690-26118
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ддваіі;. .г$го7717(5>еіщіі1тС9 т
ким і шли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

1) Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Китайгород.
вул^Дентрзльна, 12Б, 5Ю30

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
2) Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський. 167. 37500

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація ПРО наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 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, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести 
до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1788 таке страхування відповідальності 
ТОВ «Завод сільгоспмашин» не проводиться

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Цвілий Володимир Іванович
(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:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;

- роботи верхолазні та скелелазні;

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти;



- зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом

- зварювальні роботи

та експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

Ковальсько-пресове устаткування
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата 
виготовлення, країна

№

з/п

Найменування Тип або марка (за 
наявності)

Дата
вигото
влення

Країна
походжен

ня

Кіль
кість

робочих
місць

1 Верстат правильно-рихтовочний 
гідравлічний

1978 СРСР 1

2 Прес гідравлічний листозгинальний Speed Bend 3.100-135 2017 Туреччина 1

3 Прес гідравлічний 1991 СРСР 1

4 Кромкозгинальний прес ИВ2144П 1989 СРСР 1

5 Прес гідравлічний П6382 1979 СРСР 1

6 Трубогиб гідравлічний ручний HHW-2J 2016 СС 1

7 Трубогиб електричний HHW-76B 2016 СС 1

8 Прес гідравлічний 1982 СРСР 1

9 Прес гідравлічний рамний Д2430Б 1987 СРСР 1

10 Вальці ИБ2216 1976 СРСР 1

11 Верстат згинальний тривалковий 1978 СРСР 1

12 Ножиці кривошипні листові Н3118 1983 СРСР 1

13 Прес гідравлічний Д2135 1996 СРСР 1

14 Верстат зіговочний 1955 СРСР 1

15 Листогиб ручний Ь листа 2500 мм 1980 СРСР 1

16 Прес гідравлічний листозгинальний ИВ2142 1987 СРСР 1

17 Прес гідравлічний листозгинальний Speed Bend 3.100- 
100

2012 Туреччина 1

18 Прес-ножиці H-471 1987 СРСР 1



к і л ь к і с т ь  рдбрчих місць -  всього по підприємству 137. в тому числі на яких ІСНУЄ підвищений
походження, які експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих
ризик виникнення травм -  47______________________________________________________ __
місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
Роботи та експлуатація устаткування виконуються на виробничих площах та в будівлях.
і гпппуд (приміщень), виробничих об'єктів
спорудах і приміщеннях, які розміщені у  відділеннях підприємства за адресою:___________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський .167 - в цеху лазерної різки та 
згинання металу, механічному, зварювально- складальному цехах, електротехнічній дільниці 
та інших структурних підрозділах

Дніпропетровська область. Царичанський район, с. Китайгород. в у л . Центральна. 12Б в цеху 
лазерної різки та згинання металу, цеху виготовлення сільгоспмашин та інших структурних 
підрозділах

Інші відомості

Директор Цвілий Володимир Іванович пройшов перевірку знань законодавчих та нормативних 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

актів за курсами:
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та промислової безпеки;

- загальні питання з охорони праці ( Закон України “Про охорону праці”,’’Типове 
положення про п о р я д о к  проведення навчання і перевірки знань з питань о х о р о н и  праці 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

(НДАОД__ 0,00-4,12-05)__гігієни__праці.__ надання__першої__медичної допомоги__ ОШШШІІММ,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення^

електробезпеки, пожежної безпеки в Навчально-методичному пункті ЛВЗ АТ «МОТОР-СІЧ», 
протокол №205 від 18.09.2017 р., посвідчення № 06/205-17;
- пожежна безпека ( пожежно-технічний мінімум) в ТОВ “Полтавський навчальний центр з охорони 
праці, протокол №14 від 18.05.2018 р., посвідчення №302.

Начальник цеху лазерної різки та згинання металу Шепетя Олексій Андрійович пройшов 
перевірку знань законодавчих та нормативних актів за курсом загальні питання з охорони праці 
(Закон України “Про охорону праці” ’’Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) гігієни праці, надання першої 
медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в Навчально-методичному пункті 
ЛВЗ АТ «МОТОР-СІЧ», протокол №205 вщ 18.09.2017 р., посвідчення № 07/205-17.

Заступник начальника цеху випуску сільгоспмашин Рябець Павло Петрович пройшов перевірку 
знань законодавчих та нормативних актів за курсами:
- загальні питання з охорони праці ( Закон України “Про охорону праці”,’’Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) 
гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
Навчально-методичному пункті ЛВЗ АГ «МОТОР-СІЧ», протокол №205 від 18.09.2017 р., 
посвідчення № 08/205-17;
- “Правила безпеки систем газопостачання” НПАОП 0.00-1.76-15, “Газопостачання” ДБН В2.5-20 - 
2001, протокол №242 від 02.11.2017 р., посвідчення № 16/242-17;
- пожежна безпека (пожежно-технічний мінімум) в ТОВ “Полтавський навчальний центр з охорони 
праці, протокол №14 від 18.05.2018 р., посвідчення №303.



Начальник цеху випуску сільгоспмашин Неживий Сергій Олексійович пройшов перевірку знань 
законодавчих та нормативних актів за курсом загальні питання з охорони праці ( Закон України “Про 
охорону праці”, ’’Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в Навчально-методичному пункті ЛВЗ АТ «МОТОР-СІЧ», 
протокол №205 від 18.09.2017 р., посвячення № 09/205-17.

Інженер-будівельник Сергіснко Віктор Семенович пройшов перевірку знань законодавчих та 
нормативних актів за курсом загальні питання з охорони праці ( Закон України “Про охорону праці”, 
’’Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05) гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в Навчально-методичному пункті ЛВЗ АТ «МОТОР-СІЧ», 
протокол №205 від 18.09.2017 р., посвідчення № 10/205-17.

Інженер-енергетик Табаєва Ірина Петрівна пройшла перевірку знань законодавчих та 
нормативних актів за курсами:
- загальні питання з охорони праці ( Закон України “Про охорону праці”.’’Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) 
гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим електробезпеки, пожежної безпеки в 
Навчально-методичному пункті ЛВЗ АТ «МОТОР-СІЧ», протокол №205 від 18.09.2017 р., 
посвідчення № 11/205-17;
-“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”, протокол №207 від 18.09.2017 р., посвідчення 02/207-17.

Головний інженер- конструктор Чайка Олександр Петрович пройшов перевірку знань 
законодавчих та нормативних актів за курсом загальні питання з охорони праці ( Закон України “Про 
охорону праці”.’’Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в Навчально-методичному пункті ЛВЗ АТ «МОТОР-СІЧ», 
протокол №205 від 18.09.2017 р., посвідчення № 12/205-17.

Заступник директора по виробництву Цвілий Микола Іванович пройшов перевірку знань 
законодавчих та нормативних актів за курсом загальні питання з охорони праці ( Закон України “Про 
охорону праці”.’’Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в Навчально-методичному пункті ЛВЗ АТ «МОТОР-СІЧ», 
протокол №206 від 18.09.2017 р., посвячення № 01/206-17.

ГЬловний енергетик Ушкань Олексій Миколайович пройшов перевірку знань законодавчих та 
нормативних актів за курсами:
- загальні питання з охорони праці ( Закон України “Про охорону праці”.’’Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) 
гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
Навчально-методичному пункті ЛВЗ АТ «МОТОР-СІЧ», протокол №206 від 18.09.2017 р., 
посвідчення № 04/206-17;
-“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”, протокол №207 від 18.09.2017 р. посвідчення 01/207-17 ( гр.У вище 
1000 В).

Керівник підрозділу охорони та безпеки Ткаченко Олександр Васильович пройшов перевірку 
знань законодавчих та нормативних актів за курсом загальні питання з охорони праці ( Закон України 
“Про охорону праці”.’’Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) гігієни праці, надання першої медичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в Навчально-методичному пункті ЛВЗ АТ «МОТОР- 
СІЧ», протокол №206 від 18.09.2017 р., посвідчення № 05/206-17.



Начальник цеху лазерної різки та згинання металу Даценко Дмитро Анатолійович пройшов 
перевірку знань законодавчих та нормативних актів за курсом загальні питання з охорони праці 
(Закон України “Про охорону праці”.”Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) гігієни праці, надання першої 
медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в Навчально-методичному пункті 
ЛВЗ АТ «МОТОР-СІЧ», протокол №106 від 23.03.2018 р., посвідчення № 05/106-18.

Начальник механічного цеху Кравченко Олександр Анатолійович пройшов перевірку знань 
законодавчих та нормативних актів за курсом загальні питання з охорони праці ( Закон України “Про 
охорону праці”.’’Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в Навчально-методичному пункті ЛВЗ АТ «МОТОР-СІЧ», 
протокол №106 від 23.03.2018 р., посвідчення № 06/106-18.

Начальник зварювально-складального цеху Тимошенко Юрій Васильович пройшов перевірку 
знань законодавчих та нормативних актів за курсами:
- загальні питання з охорони праці ( Закон України “Про охорону праці”.’’Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) 
гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
Навчально-методичному пункті ЛВЗ АТ «МОТОР-СІЧ», протокол № 230 від 13.10.2017 р., 
посвідчення № 03/230-17;

- “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0.00-1.75-15), 
протокол №210 від 25.09.2017 р., посвідчення №19/210-17.

Наказом від 20.06.2008 р. №4 (зі змінами: накази від 01.04.2010 р. №5, та від 18.12.2018 р. №84-о) 
на підприємстві створена і функціонує служба охорони праці, розроблене “Положення про службу 
охорони праці ТОВ”Завод сільгоспмашин”, “Положення про порядок навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці”, “Програма навчання з питань охорони праці працівників”.

Наказом від 25.10.2017 р. №57, з метою дотримання функціонування системи охорони праці, 
створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, затверджені 78 інструкцій з охорони 
праці.

Наказом від 12.04.2018 р. №23а затверджено “Перелік заходів та засобів з охорони праці, 
витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат по підприємству”.

Наказом від 21.06.2010 р. №15 затверджено міроприємства про проходженню працівниками 
медичних оглядів.

Наказом від 18.12.2018 р. №84-о інженер-енергетик Табаєва І.П. призначена спеціалістом з 
охорони праці.

Наказом в ід 18.12.2018 р. №85-о призначена комісія з перевірки знань з охорони праці.

Наказом від 21.12.2018 р. №89-о призначені відповідальні за проведення робіт підвищеної 
небезпеки та екслуатацію устаткування підвищеної небезпеки.

Наказом від 21.12.2018 №90-о призначений відповідальний за електрогосподарство.

Наказом від 21.12.2018 р. №91-о призначені відповідальні за проведення вантажно- 
розвантажувальних робіт.

Наказом від 21.12.2018 р. №92-о призанений відповідальний по нагляду за експлуатацією 
будівель та споруд.



Наказом від 21.12.2018 р. №92-о призанений відповідальний по нагляду за експлуатацією 
будівель та споруд.

Наказом від 29.12.2017р. №79-о затверджено порядок забезпечення пожежної безпеки на 
території, в будовах, спорудах.

Наказом від 29.12.2017р. №80-о визначено пожежну безпеку робочих місць 
електрогазозварників.

Наказом від 29.12.2017р. №81-о створено пожежно-технічну комісію.

Наказом від 29.12.2017р. №82-о затверджено Інструкцію про заходи пожежної безпеки, 
встановлення протипожежного режиму.

Наказом від 29.12.2017р. №84-о призначено відповідального за пожежну безпеку

Наказом від 29.12.2017р. №85-0 створено матеріальний резерв для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій.

Зберігання балонів зі стисненим киснем органЬоване в окремо розміщеному обладнаному 
складському приміщенні, балони з вуглекислим та інертними газами зберігаються в окремо 
розташованих вигороджених металічними щитами місцях.

Постачання промислових газів та ремонт балонів здійснюється ПАТ “Лінде Газ Україна” по 
договору ГП №-2543 від 23.03.2015 р.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання та перевірки знань комісією з питань охорони праці ТОВ “Завод 
сільгоспмашин”;

- проведенням вступного та первинних, повторних та позапланових інструктажів з питань охорони 
праці з реєстрацією їх в Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

- допуском до роботи, з видачею нарядів-допусків та проведенням інструктажу, осіб не молодше 18 
років, які мають відповідну кваліфікацію;

- призначення осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки.

У відповідності до “Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзутгям, 
та іншими засобами індивідуального захисту” працівники ТОВ” Завод сільгоспмашин”, які 
виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені необхідним спецодягом, спецвзугтям, щитками 
зварника, окулярами захисними, касками, рукавицями захисними, запобіжними поясами та іншими 
засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного 
регламенту засобів індивідуального захисту (ПКМУ від 27.08.2008 р. №761).

Працівники підприємства забезпеченні санітарно-побутовими приміщеннями в цілковитій 
відповідності до вимог нормативних документів.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання робіт 
підвищеної небезпеки. В наявності матерільно-технічна база та навчально-методичне забезпечення 
(законодавчі та нормативно-правові акти України, накази директора ТОВ ’’Завод сільгоспмашин”, 
журнали, положення, інструкції з охорони праці, програма вступного інструктажу з питань охорони 
праці та перелік питань первинного інструктажу та інше), які відповідають вимогам законодавства з 
охорони праці.



В TOB “Завод сільгоспмашин” організований кабінет з охорони праці, оснащений нормативною 
документацією та навчально-методичними посібниками.

27 грудня

В,І, ,Цвідий 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів го 
органі Держпраці 2(К^р. №

територіальному

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надас 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.


