
Центр надання адміністратиі 
м. Дніпра
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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці 17 С'М ?П19
Відомості про роботодавця______Приватне Акціонерне Товариство «Оріль-Лідер»______

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,
5 1831, Дніпропетровська область. Петриківський район, с. Єлизаветівка, в у л .  Хмельницького, 1

м ісцезнаходження,
____________________________________ код ЄДРПОУ 24426809_______________________________

код згідно з ЄДРПОУ; 
президент Писарєв Максим Елеонорійович 

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
______________ контактний телефон (056) 740 50 16 , e-mail: a.mordyga@mhp.com.ua___________

номер телеф ону, адреса електронної пошти

для ф ізичної особи  -  підприємця: призвище, ім ’я, по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Новомосковська філія ПрАТ «Оріль-Лідер»:
(м ісце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування  

Елеватор № 1, с. Орлівщина, в у л .  Шосейна. 2, Новомосковський район, Дніпропетровська область.
Елеватор №2, с.Рокита, вул. Індустріальна. 8, Великобагачанський район, Полтавська область,______
Елеватор №3, с.Китайгород, вул. Тельмана, 30-а, Царичанський район, Дніпропетровська область.__

підвищ еної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми

особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди________не укладався_________________
(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ не проводився_______

(дата проведення аудиту)

Я, Писарєв Максим Елеонорійович,
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної 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 
підвищеної небезпеки:
Роботи підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально- 
технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, а саме:
- Роботи із збереження та переробки зерна;______________________________________________________
(найменування виду робіт п ідвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або

експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу)

Кількість робочих місць - 25; кількість робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  10.

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

Кількість будівель і споруд (приміщень): адміністративно-побутовий корпус — Зод. (приміщення 
вагової — Іод.. приміщення лабораторії — Іод.); навіс автовагової — 2од.; будівля автопрнйому —
Зод.; робоча башта — Зод.; операторна — Зод.; насосна пожежогасіння — Зод.; сушарки — 7од.;

mailto:a.mordyga@mhp.com.ua


силоси основного зберігання зерна — 8од.; підстанція — 7од.; гараж — Іод.; силосні корпуси
основного зберігання — Зод.; лабораторно-ваговий комплекс з навісом — Іод.; склад — Зод._______

будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів 
адміністрація, елеватор олійних культур, виробничо-технологічна лабораторія олійних культур,
господарський відділ, транспортна дільниця____________ ________________________________________

(цехів, дільниць,
Елеватор № 1, с. Орлівщина, вул. Шосейна. 2, Новомосковський район. Дніпропетровська область.
Елеватор №2. с.Рокита. вул. Індустріальна, 8. Великобагачанський район. Полтавська область.______
Елеватор №3. с.Китайгород. вул. Тельмана. 30-а. Царичанський район, Дніпропетровська область.

структурних підрозділів)

Інші відомості:
Прізвище, ім'я, по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки:_______________ __________________________________________
Наказом від 01.08.2018 №50/1 на Новомосковській філії ПрАТ «Оріль-Лідер» переглянуто склад
постійно діючої комісії по перевірці знань з охорони праці:_______________________________________
Голова комісії: Солопан О.В. —  головний інженер;
члени комісії: ______________________________ _________________________________________________
Мордига А.М. — інженер з охорони праці. Савка М.Д. — головний енергетик, Костенко М.П. — 
начальник елеватора №2, Бутенко С.М. — начальник елеватора №3. Дудник В.Л. — начальник 
виробничо-технологічної лабораторії №1, Будиненко Я.В. — начальник виробничо-технологічної 
лабораторії №3, Андруська О.М. — начальник виробничо-технологічної лабораторії №2, Продан
B.C. — інженер електрик._______________________________________________________________________
За експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки та виконання робіт з підвищеною небезпекою 
наказом від 20.01.2017 №01 призначено відповідальних осіб за виконання робіт: із збереження та 
переробки зерна — головного інженера Солопана О.В.; в діючих електроустановках з напругою 
понад 1000 В (до ЮкВ) — головного енергетика Савку М.Д.
За технічно-справний стан та експлуатацію електрогосподарства, сосудів. працюючих під тиском, 
апаратів високого тиску, водопровідно-каналізаційного та вентиляційного господарства наказом від 
20.01.2017Р №08 призначено головного енергетика Савку М.Д.. а на період його відсутності за 
експлуатацію електрогосподарства призначено головного інженера Солопана О.В._________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб , які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)

Наявність служби з охорони праці:_________________ _____________________________________________
Переглянуто, затверджено та введено в дію:_______ ______________________________________________
Наказом №310 від 03.09.2018р. «Положення про систему управління охороною праці ПрАТ «Оріль- 
Лідер»; Наказом №531 від 29.09.2014р. «Положення про службу охорони праці»; Наказом від 
28.01.2014р. №12/1 службу охорони праці на Новомосковській філії ПрАТ «Оріль-Лідер» та 
«Положення про систему управління охороною праці»; Наказом від 26.03.2014 №29/1 «Положення
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»._____________________
На Новомосковській філії ПрАТ «Оріль-Лідер» наказом №54 від 05.07.2017р. призначено 
відповідального за організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, контроль та 
проведення вступного інструктажу -  інженера з охорони праці Мордигу А.М., відповідальних за 
охорону праці в структурних підрозділах Новомосковської філії ПрАТ «Оріль-Лідер», проведення 
інструктажів на робочому місці, перевірці знань з охорони праці призначено: головного інженера 
Солопана О.В. — елеватор №1. начальника елеватора №2 Костенко М.П. — елеватор №2,
начальника елеватора №3 Бутенко С.М. — елеватор №3.__________________________________________
Переглянуто, затверджено та введено в дію:___________ __________________________________________
Наказом №24 від 02.03.2017 «Програму та інструкцію вступного інструктажу з охорони праці».
Наказом №28 від 11.06.2018 інструкції з питань охорони праці, що діють на філії.__________________
Наказом №50/1 від 03.07.2017 Постійно діючу комісію з розробки інструкцій з охорони праці.______
Наказом №05/1 від 02.02.2018 перелік посад, професій працівників, які проходять певні форми 
інструктажів і навчання з охорони праці.____________
наявність служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
Протоколи, які підтверджують проходження навчання та перевірку знань законодавства з охорони 
праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними особами та 
працівниками підприємства, а саме:__________________



' Пройшли навчання: Президент Писарєв М.Е. —  у ДП «Придніпровський експертно-технічний 
центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання Законів України «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 №17 від 21.11.2017р.
У ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчання та перевірку знань в комісії Держпраці 
Дніпропетровської області на знання Законів України «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»:________________________
Директор Новомосковської філії ПрАТ «Оріль-Лідер» Дідух Н.В. — протокол №270/4.4/2018 від 
19.11.2018; Головний інженер Солопан О.В. — протокол №85 від 29.04.2016р.; Головний енергетик 
Савка М.Д. — протокол №209 від 24.03.2016р.; Начальник виробничо-технологічної лабораторії 
елеватора №3 Будиненко Я.В. — протокол №970 від 06.09.2018р.; Інженер з охорони праці Мордига
А.М. — протокол №165 від 13.07.2017р._________________________________________________________
У ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» навчання та перевірку знань в комісії 
Держпраці Полтавської області на знання Законів і державних нормативно-правових актів України з 
охорони праці, безпеки праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки. Закон України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку на виробництві:_______________________
Начальник елеватора №2 Костенко М.П. — протокол №55 від 07.04.2017р., Начальник елеватора №3 
Бутенко С.М. — протокол №126 від 12.08.2016р.; Начальник виробничо-технологічної лабораторії
елеватора №2 Андруська О.М. — протокол №210 від 04.29.2015р._________________________________
У ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчання та перевірку знань в комісії Держпраці 
Дніпропетровської області на знання «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах 
зі зберігання та переробки зерна»: Директор Новомосковської філії ПрАТ «Оріль-Лідер» Д ідух Н.В.
-  протокол №1505 від 26.12.2018р.; Головний інженер Солопан О.В. — протокол №1505 від 
26.12.2018р.; Керуючий елеватором №2 Костенко М.П. — протокол №1505 від 26.12.2018р.; 
Керуючий елеватором №3 Бутенко С.М. — протокол №1505 від 26.12.2018р.; Інженер з охорони 
праці Мордига А.М. — протокол №1505 від 26.12.2018р.; Майстер зміни Чумак С.І. -  протокол 
№1505 від 26.12.2018р.; Майстер зміни Хомутина І.О. -  протокол №1505 від 26.12.2018 p.; Майстер 
зміни Юдкін О.С. -  протокол №1505 від 26.12.2018 p.; Майстер зміни Цилюрик С.А. -  протокол 
№1505 від 26.12.2018 р; Майстер зміни Лінський В.О. -  протокол №1505 від 26.12.2018 р; Майстер 
зміни Ткаченко А.ГІ. -  протокол №1505 від 26.12.2018 р; Майстер зміни Чорнуха С.В. -  протокол 
№1505 від 26.12.2018 p.; Майстер зміни Штепура І.Л. -  протокол №1505 від 26.12.2018 p.; Майстер 
зміни Івченко В.Л. -  протокол №1505 від 26.12.2018 р; Майстер зміни Паталашко О.І. -  протокол 
№1505 від 26.12.2018 p.; Майстер зміни Стратій А.І. -  протокол №1505 від 26.12.2018 p.; Майстер 
зміни Ткаченко А.Г. -  протокол №1505 від 26.12.2018 p.; Апаратники оброблення зерна, силосник, 
машиніст очищувальних машин та персонал елеваторра, що задіяний на роботах із збереження та 
переробки зерна пройшли навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, «Правила 
охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна», інструкцій, 
що діють на підприємстві, комісією підприємства, створеною на підставі наказу від 01.08.2018р 
№50/1 Новомосковська філія ПрАТ «Оріль-Лідер» (елеватор №1 - протокол № 29 від 27.12.2018р;
елеватор №2 -  протокол №30 від 28. 12. 2018р.; елеватор №3 -  протокол №31 від 29.12.2018р.).______
На Новомосковській філії ПрАТ «Оріль-Лідер» наказом №16/4 від 15.03.2018 затверджено 
організацію навчання та перевірку знань з охорони праці працівників філії, затверджені програми 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети з перевірки знань, 
затверджено план-графік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони 
праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства. Переглянуто, затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці в тому числі: 
«Інструкція з охорони праці для апаратника оброблення зерна», « і н с т р у к ц і я  з о х о р о н и  праці під час 
обслуговування норій», «Інструкція з охорони праці для оператора пульта управління елеватору»,
«Інструкція з охорони праці для оператора сушильних установок».________________________________
На підприємстві ведуться наступні журнали:_____________________________________________________
-_реєстрації в с т у п н о г о  інструктажу з питань охорони праці;_______________________________________
- реєстрації інструктажів з питань охорони гщаці на робочому місці;_______________________________



- реєстрації і н с т р у к ц і й  з охорони праці на підприємстві:
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації нещасних випадків на підприємстві;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС,
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання рооїт підвищеної неоезпеки._____________________
Експлуатаційна документація: На підприємстві в наявності паспорти та інша експлуатаційна
документація на устаткування, обладнання, машини, механізми, яке використовується._____________

експлуатаці йної документації,
Працівники Новомосковської філії ПрАТ «Оріль-Лідер» забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту7 в повному обсязі згідно норм: захисні каски, захисні рукавиці, захисні
окуляри, спецвзуття, спецодяг.__________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Наявність нормативно- правової документації:___________________________________________________
Закон України «Про охорону праці»; Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011р. 
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», зі змінами 
внесеними постановою КМУ №927 від 10.10.2012р.; Порядок проведення медичних оглядів 
робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.; Закон 
України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; НПАОП 0.00- 
4.09-93 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства»; НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з 
інструментом та пристроями»; НПАОП 40-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; 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 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, 
зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна», наказ Міністерства соціальной політики
України від 20.09.2017р. №1504.______________________________________________________ _________
Матеріально-технічна база на підприємстві відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки. В наявності: електронні ковшові ваги, фільтрувальні установки, 
ланцюгові транспортери, норії, шнеки, просіювальні машини, сушильні установки для сояшника,
електричні______засувки.______автомобілерозвантажувачі.______пневматичні______ пробовідбірники.
Навчання та інструктажі з питань/охорони праці проводяться у відповідності до вимог типового 
Положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». 
Перевірка знань проводиться ууЬигляді тестування. На підприємстві є куток Охорони праці. В 
наявності плак^йовлдхоройи діраці. наглядна агітація. Нормативна документація оновлюється за 
допомог о ю^-ЦТерн етт і оди ч н и х видань.____________________________________________________

/ V /  норм ати вн о-п отової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Щ Л # Лш І
О і  (підпис) /  М.Е. Писарєв

(ініціали та прізвище) 

018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 /< ^. № / ' і ? ______ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.


