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

Селянське (фермерське) господарство «Людмила»,______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53132, Дніпропетровська область. Софіївський район, село Девладове, вулиця Привокзальна^,
30852218, Малеева Людмила Миколаївна, телефон 24117, e-mail:ludmila_sfg@ukr.net__________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
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;

Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с.Девладове, вул.ПривокзальнаЛОЕ, майстерня_________
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 - договір не укладався______________
(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 , Малеева Людмила Миколаївна______________________________________________________
(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 балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень, пропан),
зварювальні роботи.
________________________________________________________________
(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,

18 робочих місць, у тому числі 1 на яких існує пидвищений ризик виникнення травм___________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

____________ офісне приміщення та виробнича дільниця за адресою: Дніпропетровська обл.,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Софіївський р-н, с.Девладове, вул.ПривокзальнаЛОЕ________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і відомості: Малеева Людмила Миколаївна, голова господарства, пройшла навчання з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки пожежної безпеки в ПП «Кріол». перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №206/4.11-18): пройшла навчання у
приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» і перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області
по Правилам охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №117 від 17.04.2019 року), по
Правилам охорони праці під час зварювання металів (протокол №118 від 17.04.2019) та

Р-

допущена до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В, (протокол № 122 від
17.04.2019 року).
Лішин Володимир Володимирович, головний інженер, пройшов навчання та перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки пожежної безпеки в ПП «Кріол», перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол №206/4.11-18, пройшов навчання у
приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» і перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області по Правилам охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №117 від 17.04.2019 року), по
Правилам охорони праці під час зварювання металів(протокол № 118 від 17.04.2019 року) та
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В, (протокол № 122 від
17.04.2019 року).
Малєєв Сергій Вікторович, головний агроном, навчання та перевірку знань законодавчих
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим,
електробезпеки), пожежної безпеки в ПП «Кріол», перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області протокол №206/4.11-18. пройшов навчання у приватному
закладі «Центр професійної освіти і навчання» і перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області по Правилам охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском (протокол №117 від 17.04.2019 року), по Правилам охорони
праці під час зварювання металів(протокол № 118 від 17.04.2019 року) та допущений до роботи в
електроустановках напругою до і вище 1000 В, (протокол № 122 від 17.04.2019 року).
Наказом №36 від 15.11.2019 року призначено відповідальних осіб по охороні праці та
протипожежній безпеці:
Лішин Володимир Володимирович, головний інженер - за безпечне проведення робіт,
додержання законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки,
пожежної безпеки.нагляд та проведення техоглядів посудин, що працюють під тиском та
зварювального обладнання.
Малєєв Сергій Вікторович, головний агроном - за додержання гігієни праці, надання першої
допомоги потерпілим при нещасних випадках.________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони прац та промислової безпеки;

В господарстві: створена постійнодіюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці
(наказ №22 від 15.10.2019року);
- розроблено та затверджено наказом №25 від 12.07.2013 року Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- наказом № 20 від 12.07.2013 року затверджено Тематичний план і програма навчання з
охорони праці працівників СФГ «Людмила»:
Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці (склад)
- діють одинадцять інструкцій з охорони праці, затверджені наказом №19 від 12.07.2013
року, в тому числі: інструкція для зварника, інструкція по зберіганню балонів (№№4,7
відповідно);
- наказом №36 від 02.07.2018 року затверджено Положення про СУОП;
- наказом №36 від 02.07.2018 року затверджено Програму проведення вступного інструктажу
з охорони праці;
- наказом №36 від 02.07.2018 року затверджено Перелік питань для перевірки знань з
охорони праці;
- наказом №36 від 02.07.2018 року затверджено Комплексні заходи щодо встановлення
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня ОП,
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій у СФГ
«Людмила» на 2019 рік;
- наказом № 32 від 15.11.2019 року в господарстві створена служба з охорони праці, функції
якої покладено на головного агронома Малєєва С.В.;
- наказом №33 від 15.11.2019 року призначено головного інженера Лішина В.В.
відповідальним за поводження посудин, що працюють під тиском;
- наказом №34 від 15.11.2019 року призначено на головного агронома Малєєва С.В..
відповідальним за проведення всіх інструктажів з охорони праці;
В наявності вся необхідна експлуатаційна документація, в тому числі на зварювальний
апарат марки ММА-257.

- проведення вступного інструктажу; проведення інструктажів з охорони праці на робочому
місці;
-реєстрації інструкцій з охорони праці;
-обліку і видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
-реєстрації інструктажів з безпеки руху;
-реєстрації вступного інструктажу з питань безпеки руху;
- реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків.
Господарство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними
посібниками.
Працівникам господарства проводяться вступний, первинний, повторний, позаплановий та
цільовий види інструктажів з охорони праці. Працівники проходять навчання з питань охорони
праці та НПАОП, що входять до їх обовязків в господарстві___________________________________
Сіньковський Микола Миколайович, зварник, пройшов навчання за професією
електрогазозварник 5 розряду (посвідчення №837/04від 10.03.2017 року.видане ДП НКК
«Кривбасбуд», протокол атестаційної комісії № 78 від 10.03.2017 року), пройшов навчання та
перевірку знань з охорони праці у СФГ «Людмила», протокол №1 від 04.02.2019 року
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Працівники господарства у повному обсязі забезпечені спецодягом та
засобамиіндивідуального захисту, а саме:захисна маска електрозварника, каски, рукавиці,
сигнальні жилети, захисні окуляри та інше. На кожного працівника заведена особиста картка
видачі 313. Ведеться Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття, 313___________________
засобів індивідуального захисту,

Гази постачає ТОВ «Ремтехгаз» м.Кривий Ріг, там же балони і перевіряються. Балони із
пропан-бутаном і киснем технічнимзберігаються у приміщеннях, які відповідають вимогам
НПАОП 0.00-1.81-18« Правила ОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони
зберігаються окремо. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.
Зварювальні роботи виконуються електродами АНО зварювальним апаратом марки ММА-257
універсальний зварювальний аппарат. експлуатаційний паспорт №13018 від 04.03.2018 року.
В господарстві обладнано кабінет з охорони праці, де проводиться вступний інструктаж та
навчання. Розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з питань охорони праці. Господарство
забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є
необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються.________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Примітки:

1.Ф ізичнаособапідприємецьсвоїм підписом надаєзгодунаобробкуперсональнихданихзм етою забезпеченнявиконаннявим огП ор)

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається
відмітку в паспорті.".
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