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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

__ _________________________ «АГРОФІРМА «ЗАРІЧНИЙ»
(для ю р и ди ч н ої особи: найменування ю р и ди ч н ої о со б и ,

53020, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Лозуватка
м ісц езнаходж ення,

___________________________________________ 30659976_______________________________________
код згідн о з Є Д РП О У ,

Носик Олексій Іванович
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника,

_________________________________________067-638-17-09_____________________________________
ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса електронної пошти;
для ф ізи чної о со б и - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер обл ік ов ої картки платника
податків, номер телеф ону, телеф аксу, адреса ел ектронної пошти;

Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Лозуватка, провулок Зарічний, 24
місце виконання р обіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, м еханізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався (згідно з додатком 1 до
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед Третіми особами згідно
з постановою кабінету міністрів від 16.08.2002 № 1788 на ТОВ «АГРОФІРМА «ЗАРІЧНИЙ»
страхування не проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки)______________________
(найменування ст р ахової компанії, строк д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
27.04.2020, ДП «Криворізький ЕТЦ»
(дата проведення ауди ту)

Я, Носик Олексій Іванович,___________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю р и ди ч н ої особи
або ф ізи чн ої о со б и - підприєм ця)

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:
(найменування виду р обіт підви щ ен ої небезпеки

1. Обладнання, призначене для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному
та/або маш ин, механізм ів, устатковання п ідви щ ен ої небезпеки, тип або марка (за наявності),

середовищі, а саме: колонка паливороздавальна типу 1 КЗР-50-0,5-1, 1980 р.в., СРСР;_____________
ном ер партії, дата виготовлення, країна п оходж ен н я, які

колонка паливороздавальна типу 1 КЗР-50-1,0, 1980 р.в., СРСР; резервуар сталевий горизонтальний
циліндричний наземний ємністю 5,0 м3 1989 р.в., СРСР, 2 од.; резервуар сталевий горизонтальний
виконуються та/або експлуатую ться (застосовую ться) б е з отримання відп овідн ого дозв олу,

циліндричний наземний ємністю 25,0 м ! 1989 р.в., СРСР_________________________________________

Кількість робочих місць - 36, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 1
кількість робоч и х м ісць, у том у числі тих, на яких існ ує підвищ ений ризик виникнення травм,
будів ел ь і сп о р у д (прим іщ ень),

виробничий
об'єкт
розташований
за
адресою:
53020,
Дніпропетровська
обл..
Криворізький район, село Лозуватка. провулок. 24, та знаходиться на балансі ТОВ «АГРОФІРМА
«ЗАРІЧНИЙ» згідно довідки про облік обладнання від 13.03.2020 № 21_____________________________
виробничих об'єктів (ц ехів, дільниць, структурних п ідр озділ ів).

Інші відомості Наказом від 13.04.2020 № 19 особою, відповідальною за забезпечення пожежної
безпеки в цілому по підприємству призначено директора Носика О.І. Наказом від 11.03.2020 № 09
особою, відповідальною за електробезпеку на підприємстві призначено інженера-електрика
Омельченка М.І. Наказом від 14.04.2020 № 20 особою, відповідальною за справний стан і безпечну
експлуатацію виробничого обладнання по підприємству призначено головного інженера
Хорольського О.М.
Директор Носик О.І. пройшов навчання з: загального курсу охорони праці в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ
ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області (протокол від 26.07.2019 № 116/1-19); НПАОП 0.00-7.12-13 в ДП
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 20.12.2019 № 234-19);
пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі
наказу ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу від 06.12.2019 № 160).
Головний інженер Хорольський О.М. пройшов навчання з: загального курсу охорони праці в ДП
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 25.01.2019 № 3-19); НПАОП 0.007.12-13 в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 20.12.2019 №
234-19); НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил пожежної безпеки України» в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та
перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці v
Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 19.07.2019 № 123-19), має IV групу з
електробезпеки та допущений в якості адміністративно-технічного персоналу до роботи в
електроустановках напругою до і вище 1000 В; Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі
наказу ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» (витяг з протоколу від 26.07.2019 № 129-19); пожежної безпеки в
ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ
«МОНОЛІТ» (витяг з протоколу від 06.12.2019 № 160).
Завідувач майстернею Кукса В.І. пройшов навчання з: загального курсу охорони праці та перевірку
знань в комісії підприємства (протокол від 13.04.2020 № 1); НПАОП 0.00-7.12-13 в ДГІ
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 20.12.2019 № 234-19);
НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил пожежної безпеки України» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 05.09.2018 № 9/15), має V групу з електробезпеки та
допущений в якості адміністративно-технічного персоналу до роботи в електроустановках напругою
до і вище 1000 В; пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка
створена на підставі наказу ТОВ «HKLI «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу від 06.12.2019 № 160).
Інженер - електрик Омельченко М.І. пройшов навчання з: загального курсу охорони праці та
перевірку знань в комісії підприємства (протокол від 13.04.2020 № 1); НГІАОП 0.00-7.12-13 в ДП
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 20.12.2019 № 234-19);
НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил пожежної безпеки України» в TOB «HKLI «МОНОЛІТ» та перевірку
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол віл 05.09.2018 № 9/15), має V групу з електробезпеки та
допущений в якості адміністративно-технічного персоналу до роботи в електроустановках напругою

до і вище 1000 В; пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка
створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу від 06.12.2019 № 160).______
(прізвищ е, ім'я та по батькові о сіб , які відповідаю ть за дотриманням вимог законодавства з питань охор он и праці та
пром ислової безпеки;

На підприємстві створена та діє служба охорони праці. Функції служби охорони праці виконує в
порядку сумісництва головний інженер Хорольський О.М. (наказ від 05.02.2020 № 05). На виконання
вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, наказом по підприємству від
10.04.2020 № 17 створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
голова комісії - директор Носик О.І., члени комісії - головний інженер Хорольський О.М., головний
агроном Монастирний В.О., начальник цеху тваринництва Христусь В.В., наказом від 05.02.2020
№ 07 створена комісія з перевірки знань працівників з електробезпеки у складі: голова комісії головний інженер Хорольський О.М., члени комісії - інженер - електрик Омельченко М.І., завідувач
майстерні - Кукса В.І. На Підприємстві згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та
відповідно до вимог НПАОП. 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблено, затверджено та діють
відповідні Положення, а саме: «Положення про систему управління охороною праці ТОВ
«АГРОФІРМА «ЗАРІЧНИЙ» (наказ від 12.04.2019 № 15), «Положення про службу охорони праці
ТОВ «АГРОФІРМА «ЗАРІЧНИЙ», (наказ від 12.04.2019 № 15). «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «АГРОФІРМА «ЗАРІЧНИЙ» (наказ від
24.04.2019 № 17). «Положення про порядок проведення робіт з підвищеною небезпекою, які
оформлюються нарядом-допуском» ТОВ «АГРОФІРМА «ЗАРІЧНИЙ» (наказ від 13.04.2020 № 18).
«Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
(затверджене протоколом загальних зборів працівників ТОВ «АГРОФІРМА «ЗАРІЧНИЙ» від
27.02.2020 № 2).________________________________________________________________________________
наявністю служ би охор он и праці,

Безпечна експлуатація устатковання підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з охорони
праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98
Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Ведеться журнал реєстрації та видачі
інструкцій з охорони праці, в тому числі: Інструкція № 23 для оператора заправних станцій;
15.01.2019 затверджено тематичний план і програма навчання з питань охорони праці для
працівників. Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці.
Працівник, який експлуатує устатковання. що декларується, навчений та має відповідні посвідчення,
а саме: оператор заправних станцій Носик О.О. пройшов навчання по професії «оператор заправних
станцій» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (протокол від 26.12.2019 № 12/108, посвідчення № 16148);
пройшов навчання з загального курсу охорони праці та перевірку знань в комісії підприємства
(протокол від 13.04.2020 № 1); пройшов навчання з НПАОП 0.00-7.12-13 в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ
ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 20.12.2019 № 234-19); має II групу з
електробезпеки, пройшов навчання з пожежно-технічного мінімуму в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та
перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з
протоколу від 06.12.2019 № 158).
Працівник, який експлуатує устатковання підвищеної небезпеки, щороку проходить: спеціальне
навчання, відповідні інструктажі, перевірку знань з питань охорони праці відповідних нормативноправових актів з охорони праці, у тому числі законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки тощо в комісії з перевірки
знань з питань охорони праці ТОВ «АГРОФІРМА «ЗАРІЧНИЙ» в обсязі виконуваної ним роботи.
Навчання і перевірка знань з питань охорони праці на підприємстві, спеціальне навчання, організація

і проведення інструктажів з питань охорони гщаці проводяться у відповідності до вимог «Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «АГРОФІРМА
«ЗАРІЧНИЙ», затвердженого наказом від 24.04.2019 № 17 по Підприємству._______________________
інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охор он и праці,

На території АЗС ТОВ «АГРОФІРМА «ЗАРІЧНИЙ» експлуатується наступне устатковання: колонка
паливороздавальна» типу 1 КЗР-50-0,5-1, виробництва Лівенського заводу, зав. № 3007. рік
виготовлення - 1980, країна виробник - СРСР; колонка паливороздавальна» типуі КЗР-50-1,0,
виробництва Лівенського заводу, зав. № 3421, рік виготовлення - 1980, країна виробник - СРСР:
резервуар сталевий горизонтальний циліндричний наземний для зберігання бензину ємністю 5,0 м3,
госп. №1, рік виготовлення - 1989, країна виробник - СРСР; резервуар сталевий горизонтальний
циліндричний наземний для зберігання дизельного палива ємністю 5,0 м3, госп. №3, рік
виготовлення - 1989 р.в.. країна виробник - СРСР; резервуар сталевий горизонтальний циліндричний
наземний для зберігання дизельного палива ємністю 25,0 м3. госп. №2, рік виготовлення - 1989,
країна виробник - СРСР.
ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» проведено експертне обстеження резервуарів та надано висновки
експертизи від 09.12.2019, №31223828-09-08.2-2744.19. №31223828-09-08.2-2745.19, №31223828-0908.2-2746.19, за результатами обстеження стан резервуарів справний, працездатний, наступне
експертне обстеження до 04.12.2022; резервуарам проведено позачерговий технічний огляд
04.12.2019, строк наступного позачергового технічного огляду до 04.12.2022 (дозвіл на виконання
роботи підвищеної небезпеки № 230.18.30, діє з 27.06.2018 до 27.06.2023).
В наявності мається експлуатаційна документація на устатковання підвищеної небезпеки: паспорти,
інструкції з експлуатації.
ДП «Кривбасстандартметрологія» надає метрологічні послуги на об’єктах підприємства (договір про
надання метрологічних послуг від 31.01.2019 № 17 ЕТДЛ).
Технічне обслуговування обладнання АЗС ТОВ «АГРОФІРМА «ЗАРІЧНИЙ» виконує ТОВ
«Еколайнсервіс 1» згідно укладеному договору від 23.04.2020 № 1/30659976 (дозвіл на виконання
робіт підвищеної небезпеки № 175.18.18. діє з 20.03.2018 до 20.03.2023. № 99.18.30 від 26.02.2018 до
26.02.2023).
Вимірювання опору розтікання па основних заземлювачах і заземлюваннях магістралей і
устаткування на території автогаража ТОВ «АГРОФІРМА «ЗАРІЧНИЙ» виконані електротехнічною
лабораторією ФОП Соколовський І.Г. (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ІБО 10012:2005 електротехнічної лабораторії ФОП Соколовський І.Г. видане ДП
«КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» від 02.01.2019 №08-0006/2019; дозвіл на виконання робіт
підвищеної небезпеки № 83.17.30, діє з 28.09.2017 до 28.09.2022) протокол від 16.12.2019 №1._______
експлуатацій ної докум ентації,

Всі робітники забезпечені засобами індивідуального захисту, згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці. Засоби індивідуального захисту використовуються за
призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням обслуговування, ремонту,
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників.________________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

При експлуатації устатковання підвищеної небезпеки підприємство керується нормативноправовими актами: Закон України «Про охорону праці»; Закон України «Про об’єкти підвищеної
небезпеки»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою

Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107; Порядок проведення огляду.
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26
травня 2004 року № 687; Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956; Порядок декларування
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
11.07.2002 № 956; НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; НПАОП 0.00-4.1107 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 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 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці; НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників; НПАОП 0.00-7.12-13
Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно
вибухонебезпечних середовищах; НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці;
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці. Обладнано кабінет з охорони праці для проведення навчання, лекцій,
консультацій, інструктажів з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною
літературою та наглядними посібниками та стендами. Матеріально-технічна база відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки._____________________________________
норм ативно-правової та м атеріальн о-техн ічн ої бази навчально-м етодичного забезпечення)

(О- У
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці.У ^
2СН^р. №
^ _______ .

Примітки:

1. Ф ізична о с о б а - підприєм ець своїм підписом надає зго д у на об р о б к у персональних даних з м етою
забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання р о б іт п ід в и щ ен ої небезпеки та на
експлуатацію (застосування) маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ ен ої небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер об л ік о в о ї картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и , які через
св ої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідом или про це відп овідном у органу
держ авн ої п одаткової сл уж би і мають відмітку в паспорті.
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