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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю

__________________ «Перший кооперативний елеватор»________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52600. Дніпропетровська область. Васильківський район, смт. Васильківка,
Будівельників, буд. 60А. 39548143 . К у р д и ц ь к и й Сергій Олексійович,

вул.

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________________ тел.: 05639-919-50. www.zerno.org.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

_______________ 52600, Дніпропетровська область. Васильківський район.
___________________смт. Васильківка. вул. Будівельників, буд. 6 0 А _________________
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 дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився

(дата проведення аудиту)

____________ ______________ Я. Курдицький Сергій Олексійович,____________________________ _
(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
підвищеної небезпеки:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 м. (п.6 Додаток 6 до Порядку...);
2. Роботи в колодязях, замкнутому просторі (ємностях) (п.8 Додаток 6 до Порядку...);
3. Роботи із збереження та переробки зерна (п.15 Додаток 6 до Порядку...);
4. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії
струму високої частоти (п.16 Додаток 6 до Порядку...).
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів підвищеної небезпеки, устаткування 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 місиь-18.

V ТОМУ

числі

ТИ Х ,

на яких існує підвищений ризик виникнення

травм-15.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Б удівлі і споруди ТОВ «Перший кооперативний елеватор» ( далі- ТОВ «ПКЕ>>.)_:
Адміністративний корпус; контрольно-пропускний пункт; металеві силосні ємності (12 шт^
місткістю по 3000 тн: зерносушарка Shtrahl 7000FR/6 (1 шт); автомобільний розвантажувач типу
У Р А Г -2 180.7 (1шт): барабанні сепаратори ЗСО-200-Луч (2 шт); барабанні сепаратори ЗСО-Луч

(2 шт).
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць)

ТОВ «ПКЕ» складається з наступних структурних підрозділів:
виробничо-технологічна лабораторія,
служба головного енергетика;
-

ви р о б н и ч и й ПІДРОЗДІЛ.
структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор ТОВ «ПКЕ» Курдипький Сергій Олексійович пройшов навчання законодавчих
актів з о х о р о н и праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці» в Придніпровському ЕТЦ
Держпрапі та перевірку знань в комісії, створеною на підставі наказу Головного управління
Держпрапі у Дніпропетровській області (протокол № 182/1 від 08.07.2018 р).
Наказом №5-аг від 10.08.2018 р. у ТОВ «ПКЕ» створено електротехнічну службу
підприємства. Головний енергетик Буюклеєв В .А. призначений особою, відповідальною за
електрогосподарство підприємства.
Наказом № 16-аг від 14.12.2017 р. головний інженер Луценко О.Г. призначений
відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме;
- за безпечне виконаня робіт зі зберіганя та переробки зерна та соняшника,
- за безпечне виконання робіт у колодязях, замкнутому просторі.
Наказом № 17-аг він
18.12.2017 р. головний інженер Луценко О.Г. призначений
відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, за справний стан і своєчасний огл_яд
засобів та п р и с т о ї в . які використовуються під час виконання робіт на висоті
Наказом № 14-аг він 11.09.2018 р. головний енергетик Буюклеєв В.А._призначений
відповідальною особою за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

V ТОВ «ПКЕ» наказом № 5-аг віл 09.08.2016 року створена та діє служба з охорони пращ
і затверджено «Положення про службу охорони праці».
Ф ункції служби охорони праці по підприємству директор Курдицький С.О. поклав на себе,
наявністю служби охорони праці,

Наказом № 18-аг від 27.12.2017 р. у ТОВ «ПКЕ» створено комісію з перевірки знань
з питань охорони праці та НПАОП, шо входять до обов язків у працівників підприємства.
Члени комісії п р о й ш л и навчання, перевірку знань та мають посвідчення з відповідних
напрямків, а саме:
голова комісії :
Директор Курдицький Сергій Олексійович - пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та
перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» (п р о т о к о л № 207 від 16.03.2018 р.') в комісії, створеною на підставі наказу Головного
управління Держпрапі у Дніпропетровської області, присвоєно V ( до та вище 1000 В) групу з
електробезпеки: пройшов навчання в ПП «Кріол» та перевірку знань з НПАОП 15.0-1.01-17
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна»
( п р о т о к о л № 210/4.11-18 від 05.07.2018 р.) в комісії, створеною на підставі наказу Головного
управління Держпрапі у Дніпропетровської області.

члени комісії:
Головний інженер Луценко Олександр Григорович - пройшов__ навчання законодавчих
актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці»__ в ДП ДНКК «Моноліт»—та
перевірку знань в комісії, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області ('протокол № 299/4.6/2017 від 26.12.2017 р): пройшов навчання в ДП
ДНКК «Моноліт» та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» (протокол № 1396 від 13.12.2017 р.)__в комісії, створеною на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області, присвоєно V ( до
та вище 1000 В) групу з електробезпеки: пройшов навчання в ПП «Кріол» та перевірку знань з
НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання
та переробки зерна» ( протокол № 210/4.11-18 від 05.07.2018 р.) в комісії, створеною на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області: пройшов навчання в ДП
ДНКК «Моноліт» та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» ( протокол № 1407 від 15.12.2017 р.) в комісії, створеною на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області.
Головний енергетик Буюклеєв Віктор Андрійович пройшов навчання законодавчих актів з
охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці» в Придніпровському ЕТЦ Держпраці та
перевірку знань в комісії, створеною на підставі наказу Головного_управління—Держпраці—у
Дніпропетровській області (протокол № 155/3 від 23.04.2016 р); пройшов навчання в КП НКК
«ДОР» та чергову перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» ( протокол № 322 від 26.10.2017 р.) в комісії, створеною на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області, присвоєно V ( до та вище
1000 В) групу з електробезпеки: пройшов навчання в ПП «Кріол» та перевірку знань з НПАОП
15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та
переробки зерна» ( п р о т о к о л № 210/4.11-18 від 05.07.2018 р.) в комісії, створеною на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області.
Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи управління
охороною праці на підприємстві є «Положення про систему управління охороною працЬх,
затверджене наказом від 09.08.2016р. № 6-аг.
Наказом №15/1-к від 01.06.2015 р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції
відповідальних інженерно - технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені
вимоги з питань охорони праці.

У TOB «ПКЕ» розроблені та затверджені наказом № 9-аг від 26.04.2017 року інструкції з
охороні праці по професіях та видам робіт, в тому числі: інструкція з ОП № 2 для апаратника
оброблення зерна: і н с т р у к ц і я з ОП № 10 п р и виконанні газонебезпечних робот, інструкція з ОП
№ 5 при виконанні робот на висоті, інструкція з ОП № 11 для електромонтера
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Перелік журналів з охорони праці :
. журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на робочому місці;
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
журнал обліку видачі інструкцій з ОП на підприємстві;
_ журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань ОП;
_ журнал обліку перевірки знань з ТБ у персонала з групою No 1 за правилами
електробезпеки;
журнал реєстрації наряді в-до пусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою^
журнал реєстрації осіб, шо потерпіли від нещасних випадків,
журнал реєстрації аварій;
. журнал обліку електроінструменту (Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів);
- журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань (Правила безпечної
- експлуатації електроустановок споживачів);
оперативний журнал (Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів^
журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж (Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів);
журнал обліку захисних засобів (Правила безпечної експлуатації електроустановок
- споживачів);
журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і—інструменту _з
ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів,
(Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);
журнал випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів. (Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів);
. Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. (Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів).
експлуатаційної документації,

При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під
особистий підпис ПРО шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій», яке введено на підприємстві в дію наказом
№ 4-аг від 07.02.2019 р.
П ідприємство м ає к а б ін ет для п р о в ед ен н я навчання з питань о х о р о н и праці_з
плакатами та н агл я дн и м и п о сіб н и к а м и .

Робітники ТОВ «ПКЕ» проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань
о х о р о н и праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці» ( із змінами).
На п і д п р и є м с т в і розроблено та наказом № 3-аг від 05.02.2019 року затверджено «Положення
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затверджено графік

проведення перевірки знань з питань охорони праці, у додатках до якого затверджені програми
навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці._Стажування,
дублювання та д о п у с к д о самостійної роботи персоналу здійснюється_після проходження
навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів праці, а також проведення
інструктажу на робочому місці. Робітники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки знань з питань
охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт з підвищеною
небезпекою.
На підприємстві є затверджені наказом № 3-аг від 05.02.2019 року програми проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові__ білети__ з__ перевірки
знань з питань охорони праці по професіях. Навчально-методичне забезпечення____
поповнюється______ за
допомогою______ інтернету
та_________ періодичних---- видань.-----Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до__вимог чинного
законодавства. Ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу_з_питань—охорони—праці,
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками
проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів по інструкціям з
охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки, якьі робітники виконують
під час трудової діяльності.
У ТОВ «ПКЕ» наказом № 11-аг від 26.04.2017 р о к у затверджено перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких необхідне спеціальне навчання та перевірка знань з питань
охорони праці.
Наказом № 13-аг від 26.04.2017 р о к у по п і д п р и є м с т в у затверджено перелік робіт, що
виконуються по наряду-допуску. розпорядженню та в порядку поточної експлуатації. Нарядидопуски і розпорядження реєструються в журналах обліку робіт встановленої форми.
Працівники, які задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки,
мають відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:
Апаратник Біленко В.А.. слюсарі-інструментальники Гаврилюк B.C. і Науменко Д.А. пройшли в
ДП «ДНКК «Моноліт» навчання та перевірку знань з питань охорони праці для апаратника
оброблення зернаГ курс цільового призначення), (протокол № 976 від 19.09.2017 p.).
Апаратник Біленко В.А. пройшов в ДП «ДНКК «Моноліт» навчання та перевірку знань з НПАОД
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 932 від
15.09.2017 р.).
Слюсарі-інструментальники Гаврилюк B.C. і Науменко Д.А. пройшли в ДП «ДНКК «Моноліт»
навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті» ( п р о т о к о л № 857 від 08.09.2018 p.).
Апаратник Біленко В.А. пройшов в ДП «ДНКК «Моноліт» навчання та перевірку знань з
електробезпеки, присвоєно III групу з електробезпеки, до 1000 В (посвідчення № 087168 від
08.09.2017 p).
Слюсарі-інструментальники Гаврилюк B.C. і Науменко Д.А. пройшли в ДП «ДНКК «Моноліт»
навчання та перевірку знань з електробезпеки, присвоєно IV групу з електробезпеки, до та вище
1000 В. (протокол № 820 від 18.08.2018 р).
Електромонтери Киричок В.М. і Іващенко В.Д. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» чергову
перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів», присвоєно IV ( до та вище 1000 В) групу з електробезпеки ( протокол № 31/13-18 від
30.05.2018 p.).
Слюсар-інструментальник Гаврилюк B.C.. апаратники оброблення зерна Науменко Д.А., Віденко
В.А. і Литвишко Д.В. пройшли в спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці в комісії
підприємства ( протокол № 1а/18 від 27.02.2018 p.).
Працівники ТОВ «ПКЕ» отримали професійну підготовку:
Головний інженер Луценко О.Г. пройшов навчання в Дніпропетровському державному аграрному
університеті і отримав освіту за спеціальністю: «Механізація сільського господарства» та здобув
кваліфікацію інженера-механіка( диплом НР32077978 від 25.06.2007 p.).
Головний енергетик Буюклеєв В.А. пройшов навчання в Дніпропетровському технікумі
електрифікації сільського господарства і отримав освіту за спеціальністю: «Електрифікація
сільського господарства» та здобув кваліфікацію техніка-електрика (диплом Ц № 294225 від
27.02.1971 p.).
Апаратник оброблення зерна Біленко В.А. пройшов навчання в Дніпропетровському коледжі
транспортної інфраструктури і здобув кваліфікацію техніка-електрика (диплом Е16 № 084010 від
30.06.2016 p.).
Електромонтер Киричок В.М. пройшов навчання в Дніпропетровському технікумі електрифікації
сільського господарства і отримав освіту за спеціальністю: «Електрифікація сільського
господарства» та здобув кваліфікацію техніка-електрика ( диплом JIT № 880444 від 29.04.1987 p.).
Електромонтер Іващенко В.Д. пройшов навчання в Технічному училищі № 94 м. Димитров і
здобув кваліфікацію електрослюсаря підземного (атестат № 8098 від 28.02.1981 p.).
До виконання робіт з підвищеною небезпекою допускаються працівники, які пройшли
медичний огляд, навчання по відповідному напрямку з правил охорони праці при виконанні робіт,
щорічну перевірку знань з питань охорони праці, інструктажі з охорони праці (вступний,
первинний, повторний) з реєстрацією у відповідних журналах.
Наказом №13-аг від 26.04.2017 р. затверджено та введено в дію «Положення про порядок
проведення робіт підвищеної небезпеки, які виконуються по наряду- допуску». Вказані у
Декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками підприємства
відповідно до Проектно - технологічної документації та розроблених Проектів виконання
робіт.
В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва
та наглядні посібники.
Під час роботи в електроустановках використовується: набір слюсарних інструментів,
драбини, риштування, інструмент з діелектричними рукоятками, викрутки шліцеві (5 од.),
плоскогубці (2 од.) - (протокол випробування № 27 від 21.08.2018 р.. виданий електротехнічною
лабораторією Васильківського РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» .
Працівники
підприємства забезпечені
спецодягом.
спецвзуттям
та засобами
індивідуального захисту (захисні каски, запобіжні пояси, страхувальні канати) відповідно до
діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості і зберігаються
в справному технічному стані.
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів,
випробування і перевірка придатності 313 з видачою актів, відповідно до діючих нормативно
- правових документів:
-пояса запобіжні (свідоцтво про прийняття № 135 від 21.12.18р., № 136 від 21.12.2018р.);
-пояса лямкові комбіновані моделі ПЛ-К2 - інв. № 084,№ 085;____________________________ стропи з карабінами до них (свідоцтво про прийняття № 137 від 21.12.18р., № 138 від
21.12.2018р .);
- захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках;
- діелектричні рукавички (3 пари)- (протокол випробування № 114 від 29.05.2018 р.), виданий
електротехнічною лабораторією Васильківського РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
Під час виконання робіт в замкнутому просторі застосовуються наступні 313:
протигази шлангові з рятувальними мотузками, інв. №№ 89, 90 2018 р.в., Україна:
респіратори пилозахисні (6 одЛ, Україна: каски захисні універсальні. Україна ( 6 од.), повні
маски, 2018 р.в.. Україна. (З од).

Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски,
захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках,
діелектричні рукавички, інвентарні підмості. риштування, драбини, зварювальне обладнання
і інше використовується за призначенням, у технічно справному стані та видаються
працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та
використання засобів індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі
або картці обліку, згідно нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів
виробника та діючого на підприємстві «Положення про порядок забезпечення працівників
спецодягом, спецвзуття та іншими 313». яке введено на підприємстві в дію наказом № 6-аг
від 12.02.2019 р., у якому в тому числі затверджена комісія з приймання і перевірки засобів
індивідуального захисту, що надходять на підприємство, на відповідність вимогам нормативних
документів.

У ТОВ «ПКЕ» є паспорта на усе обладнання, робочі інструкції та технологічні схеми його
розміщення в структурних підрозділах.

ТОВ «ПКЕ» забезпечено нормативно-правовою документацію :
нормативно-правової та матеріально- технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»;
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» (із змінами); НПАОП 0.004.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці» (із змінами); НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів
про охорону праці, що діють на підприємстві» ; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; Мінімальні вимоги безпеки і охорони
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці,
затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України 29.11.2018 року№ 1804; НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робітна висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98

«Правила безпечної експлуатації
електроустановок
споживачів»; «Правила
технічної
експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»
та інш. акти з охорони праці, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які
декларуються.

С.О. Курдицький
(ініціали та прізвище)
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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.

