Центр

ни адміністративних послуг

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

Відомості про роботодавця
___________Товариство з обмеженою відповідальністю
____________________________________ «Компанія «ГРЕЙНФІЛД»_________________________
{для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2;

СДРПОУ 36639164

місцезнаходження,код згідно з ЄДРПОУ,

Кравченко Дмитро Тарасович,_______ тел./факс (0564) 740-37-08;
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

vinnikm@const.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

52012. Дніпропетровська обл.. Дніпропетровський р-н, с. Партизанське, вул. Заводська. 18А
та на території Дніпропетровської області згідно укладених договорів підряду__________________
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 відш кодування наслідків мож ливої шкоди
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року страхування не
проводиться, так як підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки_________________________
(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, директор Кравченко Дмитро Тарасович_______________________________________________
(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:
зберігання цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим вибухонебезпечним газом
(пропан-бутан)_________________________________________________ ___________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 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: 120. на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 7._____________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень) - 1 будівля адміністративного корпусу; виробничих
об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 7: будівля сілкорпусів;
робоча будівля
елеватору; будинок автомобільних вагів; прийом зерна з автотранспорту; лабораторія; сортонасінний цех, цех грануляції._______________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості.
Директор Кравченко Д.Т., директор з виробництва Максименко С.М.. головний інженер
Плугарьов С.В., начальник виробництва Білан Є.А.. майстер Тимошенко В.П.. енергетик
Трет’яков-Латаш С.Ю.. майстер Жирко O.A.. майстер Юсько А.І.. майстер Вишницька О.В.,
інженер з охорони праці Тонкошкур Н.І. пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд». в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН»
законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної
безпеки та нормативно - правових актів з охорони праці, а перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи від 16.02.2017 №21. від
03.06.2017 №105. від 27.10.2017 №394. від 05.12.2017 №447. від 06.04.2018 №90. від 08.07.2019
№260)
(прізвище,

ім'я та по батькові осіб,

які відповідають за дотримання вимог законодавства з

Наказом від 28.02.2018 №6/3 переглянутий та затверджений склад комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, а саме:
голова комісії - директор Кравченко: члени комісії: головний інженер Плугарьов С.В.:
енергетик Трет’яков-Латаш С.Ю.. інженер з охорони праці Тонкошкур Н.І._____________________
Головний інженер Плугарьов С.В.. енергетик Трет’яков-Латаш С.Ю.. інженер з охорони праці
Тонкошкур Н.І. пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи від 07.03.2019 №72. від 09.07.2019 №262).
Відповідно мають Y. IV групу з електробезпеки. Директор Кравченко Д.Т.. головний інженер
Плугарьов С.В.. енергетик Трет’яков-Латаш С.Ю.. інженер з охорони праці Тонкошкур Н.І.
пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» з
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи від 04.01.2017 №1. від
26.12.2016 №228). Головний інженер Плугарьов С.В.. енергетик Трет’яков-Латаш С.Ю.. інженер
з охорони праці Тонкошкур Н.І. пройшли навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ».
апаратники обробки зерна Донець Д.В.. Хачатрян А.Ж. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат
«ПРОФІ ЛАЙН» з НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила сосуди що працюють під тиском» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протоколи від 26.12.2016 №228. від 11.06.2019 №211). Працівники Донець Д.В.. Хачатрян А.Ж..
Радченко М.О.. Дригола С.А. пройшли навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО
НАГЛЯДУ ДІЕКС» з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті», а перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол від 17.11.2017 №102).
Головний інженер Плугарьов С.В.. начальник виробництва Білан Є.А., інженер ТретяковЛаташ С.Ю. пройшли навчання НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників,
зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» в Дочерньому підприємстві «Запорізький
навчально-курсовий комбінат», а перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області (протокол №923 від 10.04.2019)._________
На підприємстві діє служба з охорони праці. Наказом по підприємству від 30.12.2016 №80
створено службу з охорони праці в особі інженера з охорони праці Тонкошкур Н.І. та___________
питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

затверджено переглянуте «Положення про службу охорони праці». Також, на підприємстві
переглянуті, затверджені та введені в дію: «Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці» (наказ від 31.12.2016 №75): «Порядок стажування
працівників» (наказ від 30.12.2016 №71). програми навчання слюсарів-електриків з ремонту
електроустатовання та слюсаря КВПтаА. апаратників обробки зерна (наказ від 15.01.2018 №10).
Наказами по підприємству призначені відповідальні посадові особи за виконання робіт
підвищеної небезпеки, а саме: за безпечну експлуатацію електрогосподарства за справний стан та
безпечне використання газовикористовуючого обладнання, а також за збереження балонів,
цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним (кисень,
пропан) газом - енергетик Трет’яков-Латаш С.Ю.: за виконання робіт на висоті - Донець Д.В.
(накази від 12.01.2018 №8. №7. №7/2). Наказом від 12.08.2018 №7/3 затверджений перелік осіб,
які мають право видачі нарад-допусків. а саме: головний інженер Плугарьов С.В.. енергетик

Трет’яков-Латаш С.Ю., начальник виробництва Білан Є.А. Відповідальний за безпечне
виконання робіт з переробки зерна, начальник виробництва Білан Є.А.(наказ № від 02.2019).
Робітники підприємства пройшли перевірку знань з діючих на підприємстві нормативно
правових актів з питань охорони паці в комісії підприємства (протоколи від 04.05.2018 №2, від
08.05.2018 №4. від 08.05.2018 №5. від 11.04.2019 №3)._________________________________________
Професійно-кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні робіт підвищеної
небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.12.2004 року №336 (зі змінами) «Про затвердження Випуску
1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Довідник
кваліфікаційних характеристик професій працівників».______________________________________
Апаратники обробки зерна, слюсарі електрики з ремонту електроустаткування, слюсар
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, електрозварник закінчили професійне
навчання та мають відповідні посвідчення та свідоцтва. Апаратники обробки зерна Донець Д.В..
Хачатрян А.Ж.. Мамчур М.С. здобули професійну підготовку в ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд» (протоколи від 04.07.2018 № 563. від 26.03.2018 №254). Слюсарі електрики з
ремонту електроустакування Білан А.І.. Усик В.В. закінчили Дніпродзержинський технологоекономічний технікум за кваліфікацією «технік-електрик». «радіотехнік» (відповідно дипломи
Щ1 №487412 від 22.02.1975. ДТ№ 547301 від 22.06.1981. НР№45731974 від 27.06.2013). Слюсар з
контрольно-вимірювальних
приладів
та
автоматики
Шовкопляс
О.В.
закінчив
Дніпродзержинський металургійний коледж за кваліфікацією «технік-електрик (диплом
НР№36465033 від 30.06.20009).Електрозварник Озимчук А.О. пройшов атестацію зварювальника
в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА». Допущений до електрозварювальних, газополум’яних.
наплавочних і паяльних, різання, контролю за зварювальними з ’єднаннями (свідоцтво про
присвоєння робітничої кваліфікації ПрП№0380 від 16.03.2016. протокол №61 від 16.03.2018.
посвідчення зварника №368 від 16.03.2016)._________________________________________________
Наказом від 09.11.2017 №87 затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на
підприємстві. Зокрема, на підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з
охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії . які видаються робітникам на
руки під підпис у відповідності до професії та видів робіт, в тому числі при виконанні
декларованих робіт:
«Для електрозварника». «Для машиніста зернових вантажо розвантажувальних машин». «Для силосника». «Для слюсаря - електрика з ремонту
електрообладнання». «Для слюсаря - ремонтника». «Для апаратника обробки зерна (зерно
сушильника)». «Для слюсаря КВПтаА». «Для апаратника обробки зерна (сепараторника)». «При
обслуговуванні зерносушарок». «При роботі на висоті».______________________________________
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань
охорони пратті згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
(протоколи від 04.05.2018 №2, від 08.05.2018 №4, від 08.05.2018 №5). На підприємстві розроблено та
затверджено наказом 31.12.2016 №75 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці», наказом з додатками від 15.01.2018 №10 затверджені програми
навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці. Стажування та допуск
до самостійної роботи персоналу здійснюється після проходження навчання, отримання та
придбання навичок щодо безпечних методів праці, а також проведення інструктажу на робочому
місці, згідно Порядку стажування працівників, затвердженого наказом від 30.12.2016 №71. Наказом
№40 від 29.04.2018р. затверджений Перелік робіт підвищеної небезпеки.
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, тощо: за інструкцією з охорони
праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки, яку робітники виконують під час
трудової
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При прийомі на роботу та в процесі трудової діяльності робітники проходять медичне
обстеження, інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно
«Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». Заключний акт за
результатами періодичного медичного огляду працівників від 05.07.2018)._____________________
В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та
наглядні посібники, під час роботи в електроустановках використовується: набір слюсарних
інструментів, драбина металева інв. №77. риштування сталеві інв. №312 (акти випробувань від
06.12.2018 №6. №3). інструмент з діелектричними рукоятками (протокол № 626-4 від 03.10.2018.
виданого електротехнічною лабораторією ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (свідоцтво про
атестацію № 08-0007/2016. діє до 31.10.2019. Дозвіл №398.17.30).
Наказом від 12.08.2018.
затверджено та введено в дію «Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які
оформлюються нарядом-допуском»._________________________________________________________
Випробування зварювального апарату інв. №17 та зварювального обладнання (РБ-306) інв.
№12. проведено електротехнічною лабораторією ПАТ «Науково-виробничий діагностичний
центр» (протокол випробування №№ 32152994-31.12.15-785/10-18. 32152994-31.12.15-785/11-11
від 13.09.2018)._______________________________ ___________________________________________ ___
експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального
захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні
властивості. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів,
випробування і перевірка придатності 313. з видачою актів, відповідно діючих нормативно правових документів. Пояс запобіжний (монтажний) інв. №51. 2018р.в.. Україна, (акт
випробування від 06.12.2018 №2). Засоби захисту при виконанні робіт в діючих
електроустановках, діелектричні рукавички (протокол № 626-1 від 03.10.2018 р. випробування
діелектричних рукавичок 2-х одиниць, виданого електротехнічною лабораторією ТОВ «НВК
Криворіжелектромонтаж» (свідоцтво про атестацію № 08-0007/2016. діє до 31.10.2019. Дозвіл
№398.17.30).________________________________________________________________________________
Балони із пропан-бутаном, киснем технічним зберігаються у приміщеннях, які відповідають
вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском» і НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені
і порожні балони зберігаються роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.
На поставку балонів з промисловими газами підприємство заключило договір з спеціалізованим
підприємством ПрАТ «Лінде Газ Україна», яке має всі відповідні дозвільні документи.
Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні
окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні
рукавички, риштування, драбини, зварювальне обладнання і таке 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 забезпечення 313 та спецодягом», у якому в тому числі затверджена комісія з
приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на
відповідність вимогам нормативних документів.______________________________________________
засобів індивідуального захисту,

ТОВ «Компанія «ГРЕЙНФІЛД» забезпечено нормативно-правовою документацію; 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». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 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». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання».
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.7113 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 28.52-1.31-13
«Правила охорони праці під час зварювання металів». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної

експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів». ПУЕ «Правила улаштування електроустановок». НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила
охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна». НАПБ
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується на роботи підвищеної
небезпеки, які декларуються. Реєстр діючих НПАОП на підприємстві затверджено наказом №7-ОП
від 17.10.2018р.
У ТОВ «Компанія «ГРЕЙНФІЛД» є куток охорони праці оснащений: оргтехнікою,
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними
міжгалузевими та галузевих нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою
літературою, навчальними програмами, необхідно для інструктажу, навчання та консультацій
працівників з питань трудового законодавства і охорони праці. Матеріально-технічна________ база
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки, під час
виконання робіт, які декларуються._________________________________________________________
о-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Д.Т. Кравченко
(ініціали та прізвище)

Деклартщгя^'ареестрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці
20ХУр.

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.".

