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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавия: Товариство з обмеженою відповідальністю «Млин»

Місиезнаходоісення юридичної особи : 52170,Дніпропетровська обл., П ’ятихатський район, 
с.Красноіванівка

Місив її державноїреєстраиії: П’ятихатська районна державна адміністрація 
Дніпропетровської області

Код платника податків згідно з ЄЛРПОУ: 31098067 

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 15.6L^
г

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Костогриз Володимир Іванович, директор

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел: (05651)-3-04-17, 
e-mail pkh@trio.in.ua

Місив (адреса) експнуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
Дніпропетровська обл., П ’ятихатський район, с.Красноіванівка, вул. Пятихатська, 52; 
Дніпропетровська обл., Широківський район, с.Степове, вул. Центральна, 15;
Дніпропетровська обл., П ’ятихатський район, смт.Лихівка, вул. Червона,22

Інформація про наявність договору страхування иивільпої відповіда'іьиості перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Відсутня, оскільки згідно з додатшм 1 до «Порядку та 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» затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України № 1788 від 16.08.2002 року, товариство з обмеженою відповідальністю «Млин» 
не є об'єктом підвищеної небезпеки, тому обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності 
не підлягає.

Я, Костогриз Володимир Іванович - директор «Млин» цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
праці під час експлуатапії. обслуговування технологічного устаткування харчової, переробної 
промисловості та експлуататіія машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

найменування машин, механізмів, які експлуатуються {застосовуються) без отримання 
відповідного дозволу в:

• Дніпропетровськьій обл., П’ятихатський район, с.Красноіванівка, вул. Пятихатська, 52:
- норія стрічкова ковшова Н І-100, заводський номер 129, рік виготовлення -  2006р., Україна;
- зерносущарка ДСП-32-2, інв.№59, рік виготовлення -  1980р., СРСР;
- сепаратор БСХ-12, заводський номер 84, рік виготовлення -  2006р., Україна;
- транспортер скребковий ланцюговий ТЦС, заводський номер 10/0043, р к  виготовлення -  

2010р., Україна;
- конвеєр стрічковий У13-ТЛ50, заводський номер 35, рік виготовлення -  2008р., Україна.

• Дніпропетровській обл., П ’ятихатський район, смт.Лихівка, вул. Червона,22:
- зерноочищувально-сортувальна мащина марки К 531 GIGANT, зав.№46301, рік 

виготовлення -  1985р., виробництва фірми «PETKUS Technologie GmbH», Ншеччина; 
норія стрічкова ковшова 20/0,2, зав.№1685, рік виготовлення -  1993р., Україна;

- вібросито Р-З-БЦА, зав.№73, рік виготовлення -  1999р., Україна;
- машина оббивна горизонтальна РЗ-БГО-6, зав.№б/п, рік виготовлення -  1993р., Україна
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• Дніпропетровській обл., Широківський район, с.Степове, вул. Центральна, 15:
- сепаратор АСХ-2,5, інв..№ 156, рік виготоалення -  2010р., Україна; 

сепаратор БСХ-3, інв..№ 157, рік виготовлення -  2000р., Україна;
- верстат вальцювальний ВМ-3, інв.№ 153, рік виготовлення -  2000р., Україна;
- лущильник ШО-3, інв.№47, рік виготовлення -  2000р., Україна;
- норії Н-10 -  2 одиниці, інв.№№ 463, 464, рік виготовлення -  2008р., Україна;
- сушарка аеровібраційна УСХ, інв.№ 124, рік виготовлення -  2002р., Україна;
- пнемо-сортувальний стіл ПСС-2, інв.№ 55, рік виготовлення -  2008р., Україна;
- сортувальна машина МСХ-2, інв.№ 50, рік виготовлення -  2007р., Україна;
- бункер накопичзшальний, інв.№ 94, рік виготовлення -  1998р., Україна;

Кількість робочих м іст  - 19, в тому числі робочих місць, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 7.

Кількість будівель і споруд ґпргшішень):
адміністративно-технічний корпус -  З од.;

- виробничих корпусів -  5 од.; 
складських приміщень -  6.

Кількість виробничих об'єкті ґиехів. дільнииь. структурних підрозділів): ТОВ «Млин» складається 
з наступних виробничих підрозділів:

- цех виробництва борошна; 
цех виробництва крупи; 
цех виробництва макаронів; 
цех виробництва пластівців;

- служба головного інженера.

Інші відомості:
Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праиі та промислової 
безпеки:
- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці - директор ТОВ «Млин» Костогриз 
Володимир Іванович пройшов навчання в ПП «КРІОЛ» м.Кривий Ріг та перевірку знань законів і 
нормативно-правових актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці», 
посвідчення №316, протокол №146 від 14.12.2016р. про перевірку знань законодавства про 
охорону праці, електро- та пожежної безпеки, гігієни праці, надання першої медичної допомоги; 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», посвідчення 
№298, протокол №147;
- Відповідальний за організаційно-методичне керівництво із забезпечення охорони праці в 
структурних підрозділів й функціонування системи управління по охороні праці - інженер з 
охорони праці Рябу?щ Станіслав Олексійович пройшов в учбово-методичному центрі ПАТ 
«Укртелеком» м.Київ навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони 
праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці», протокол №2-17 від 07.04.2017р. та з 
електро&ЗНЄКИ, протошл №025-Е від10.04.15р.; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила роботи з 
інструментом та пристроями», посвідчення №1-16/7, протокол № 1-16 від 25.01.2016 р,;
- Відповідальний за стан умов та безпеку праці -  головний інженер Нонка Микола Васильович 
пройшов в ТОВ «Дніпробуд» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з 
охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці», посвідчення №6585, протокол №674 від 
20.08.2015р.; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
посвідчення №546, протокол №43 від 23.11.2014 р.; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», посвідчення №5123, протокол №436 від 13.06.2017р.;

Відповідальний за безпечне виконання робіт -  засгупник директора Драпанчук Микола 
Миколайович пройшов в ТОВ «Дніпробуд» навчання та перевірку знань зашнів та нормативно- 
правових актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці», посвідчення №9828, 
протокол №985 від 12.10.2016р.; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», посвідчення №942, протокол №436 від 23.09.2016р.;
- Відповідальний за безпечне виконання робіт -  застутіник начальника виробництва Погребний 
Роман Олександрович пройшов в ТОВ «Дніпробуд» навчання та перевірку знань законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці», протокол
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№1090 від 10.11.2016р.; в навчально-курсовому комбінаті «Кривбасбуц» пройшов навчання та 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
посвідчення №1804, протокол № 464 від 16.11.2016 р., НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачш», посвідчення №1685, протоюл №427 від 26.10.2016 р.

Наявність слузісби охорони праиі: В ТОВ «Млин» наказом №70 від 19.07.2015 року створена
служба охорони праці, затверджено Положення про службу охорони праці.

Інформаиія про наявність інструкиій з охорони праиі: В ТОВ «Млин» розроблені та затверджені
наказом №21/11-от від 21.11.2016 року іїіструкції з охорони праці по професіям та видами робіт 
згідно до НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку іїіструкцій з охорони працЬ>.

Інформаиії про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праиі работников:
Працівники проходять навчання, перевірку знань та іїіструктажі з питань охорони праці у 

відповідності до затвердженого наказом від 25.11.2016р. №3-ОТ «Положення про порядок 
проведення навчання та перевірці знань з питань охорони праці працівників ТОВ «Мтин», 
розробленого на підставі НПАОП 0.00-4.36-05 «Типового положення про порядок навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». аге>.

Наїсазом від 08.09.2017р. №77 затверджений склад постійно діючої комісії з перевірки знань с 
питань охорони праці та затверджена програма навчання.

Наказом від 08.09.2017р. №76 затверджені відповідальні за проведення іїіструктажів з питань 
охорони праці та пожежної безпеки.

Наказом від 08.09.2017р. №75 затверджений Перелік робіт з п і д в и ш і є н о ї  небезпеки, що 
виконуються в ТОВ «Млин».

Наказом від 08.09.2017р. №74 призначені відповідальні за безпечне виконання робіт з 
підвищеною небезпекою.

Наказом від 08.09.2017р. №79 призначені відповідальні особи за справний стан засобів захисту, 
іїіструменту, електроінструменту, такелажних засобів, вантажопідіймальних механізмів та 
пристроїв.

Наказом від 08.09.2017р. №78 призначений відповідальний за справний стан і безпечну 
експлуатаціїо електрогосподарства.

Забезпечення спеиодягом. спеивзуттям та засобами індивідуального захисту:
Працівники ТОВ «Млин» забезпечуються спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту відповідно з Типовими нормами безшштовної видачі спеціального одягу, взутія та іїіших 
засобів іїідивідуального захисту, а саме:

Костюм бавовняний 
Черевики шкіряні 
Халат бавовняний 
Фартух
Головний убір (швпак, косинка, берег)
Респіратор 
Рукавиці комбіїювані 
Рукавиці брезентові 
Окуляри захисні відкриті 
Рукавички діелектричні 
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна з утепленою підкладюю 
Штани бавовняні з утепленою підкладкою

tLKcnnvamauiUHa ооісументашя. паспорт и на машини, механізми, техно. 
наявності.
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Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07

Правила роботи з шструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004

Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги. ДСТУ 3273-95

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15

Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами 
праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

НПАОП 0.03-3.29-94

Перелік важких робіт та робіт із шкщливими і небезпечними умовами 
праці, на яких забороняється застосування праці жінок

НПАОП 0.03-8.08-93

Перелік робіт 3 підвигценою небезпекою НПАОП 0.00-8.24-05

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі НПАОП 0.03-8.06-94

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.26-96

Положення про розробку інструкцій 3 охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, 
споруд, їх частин та конструктивних елементів

ДБНВ.1.2-1-95

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-6.18-04

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів 
про охорону праці, що діють на підприємстві

НПАОП 0.00-6.03-93

Правила безпечної експлуатації елекгроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок.

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила експлуатації вогнегасників НАПБ Б.01.008- 2004

Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01

Правила обстеження оцінки технічного стану та паспоргизації 
виробничих будівель і споруд

НПАОП 45.2-1.01-98

Правила охорони праці під час експлуатації електронно- 
обчислювальних машин

НПАОП 0.00-1.28-10

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових 
продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з 
шкідливими умовами праці

НПАОП 0.00-4.36-87

Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів 
про охорону праці, що діють на підприємстві

НПАОП 0.00-6.03-93

СНиП ІП-4-80* "Техника безопасности в строительстве" НПАОП 45.2-7.02-80

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт 
3 переміщення вантажів кранами

НПАОП 0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання 
вантажопідіймальних кранів в справному стані

НПАОП 0.00-5.07-94

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників 
(зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

НПАОП 0.00-5.04-95

Типове положення про кабінет охорони праці НПАОП 0.00-4.29-97



Типове положення про комісію 3 питань охорони праці ні/ціриємства НПАОП 0.00-4.09-07

Типове положення про службу охороіні праці НПАОП 0.00-4.21-04

Типове положення про порядок проведення навчання і пе!>евірки знань 
питань охорони пі5&ці

НПАОП 0.00-4.12-05

В.І.Костогриз 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
ДерЖ ПраЦІ

~УТ.


