
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГЕТЬМАН-АГРО», місцезнаходження: 53242, Дніпропетровська обл., Нікопольський район 
село Шевченкове, ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА, будинок 10, ЄДРПОУ 24444090,_______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

________________директор Сергієнко Антон Борисович, тел.+38 0566-679147,_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

53242, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, село Шевченкове, вул. Дорожня, буд. 11.
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:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності_____

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.______________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
_____________________________________ 10 серпня 2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я,___________________________ Сергієнко Антон Борисович__________________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Обладнання, призначене для експлуатації у потенційно вибухонебезпечному середовищі, 
а саме:_________________________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

резервуар РГС-10, зав. № 62174, 1982 р.в., СРСР;_________________________________________
- резервуар РГС-10, зав. № 62079, 1982 р.в., СРСР;_______________________________________
- резервуар РГС-25, зав. № 588, 1982 р.в., СРСР;__________________________________________

- колонка паливороздавальна 1КЕД «КУБ» Д/220/70/05, зав. №738, 2019 р.в., Україна;________
- колонка паливороздавальна 1КЕД Прайм Д/380/45/025/1, зав. №000956, 2019 р.в., Україна

тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

На підприємстві працюють 6 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  3 особи.__________________________________________________________________________

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

Офісне приміщення: 53242, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, село Шевченкове, 
ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА, будинок 10; фактична адреса експлуатації машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: 53242, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, село 
Шевченкове, вул. Дорожня, буд. 11.________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості:

- Накази з охорони праці:
наказ №11-ОП від 08.06.2020р. «Про перегляд, затвердження та введення в дію 
положення про службу охорони праці, положення про систему управління охороною 
праці, положення про порядок організації навчання і перевірки знань з охорони праці, 
положення про роботу уповноважених трудового колективу»;
наказ №12-ОП від 08.06.2020р. «Про призначення комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці»;

наказ №13-ОП від 08.06.2020р. «Про створення служби охорони праці на підприємстві»; 
наказ №14-ОП від 08.06.2020р. «Про призначення відповідального за безпечне 
проведення робіт в електроустановках»;
наказ №15-ОП від 08.06.2020р. «Про забезпечення працівників спецодягом, іншими 
засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами»; 
наказ №16-ОП від 08.06.2020р. «Про обов’язкові медичні огляди працівників певних 
категорій»;
наказ №17-ОП від 09.06.2020р. «Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки»; 
наказ №18-ОП від 09.06.2020р. «Про призначення відповідального за випробування, 
забезпечення, збереження і справність засобів індивідуального захисту»; 
наказ №19-ОП від 09.06.2020р. «Про розробку та затвердження посадових інструкцій з 
охорони праці» (додаток №1);
наказ № 20-0П від 09.06.2020р. «Про призначення відповідального за збереження та 
утримання в справному стані електроінструмента»;
наказ №21-ОП від 10.06.2020р. «Про призначення відповідальних осіб за виконання 
робіт підвищеної небезпеки»;
наказ №22-ОП від 10.06.2020р. «Про створення комісії з приймання і перевірки ЗІЗ, що 
надходить на підприємство»;
наказ №23-ОП від 10.06.2020р. «Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки»; 
наказ №24-ОП від 10.06.2020р. «Про надання права видачі наряд-допуску».

Директор Сергієнко А.Б., завідувач машинного двору Черненко В.М., головний агроном 
Неплях О.В. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законів 
України «Про охорону праці», вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, управління 
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії.
Витяг з протоколу №3230 від 22.11.2019 р.

Директор Сергієнко А.Б., завідувач машинного двору Черненко В.М., головний агроном 
Неплях О.В. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
Витяг з протоколу №3473 від 17.12.2019 р.

Директор Сергієнко А.Б., завідувач машинного двору Черненко В.М., головний агроном 
Неплях О.В. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
Витяг з протоколу №3473 від 17.12.2019 р

Директор Сергієнко А.Б., завідувач машинного двору Черненко В.М., головний агроном 
Неплях О.В. пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» згідно НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки», Законодавства



про охорону праці. Витяг з протоколу №222 від 12.12.2019 р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №13-ОП від 08.06.2020 р. функції служби охорони 
праці на підприємстві покладаються на головного агронома Неплях О.В.

наявністю служби охорони праці,

Завідуючий гаражом Руденко В.П. -  Нікопольський технікум механізації сільського 
господарства. Технік-електромеханік. Диплом ПТ №843573 від 26.06.1991р.
Завгар Руденко В.П., трактористи-машиністи Угареков О.М., Круковець О.М. пройшли 
навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, 
нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки та 
пожежної безпеки,НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» в обсязі виконуваних робіт. Протокол №1 від 12.06.2020 р.
Завгар Руденко В.П., трактористи-машиністи Угареков О.М., Круковець О.М. пройшли 
навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» Протокол №2 від 12.06.2020 р.
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», 
наказом №11-ОП від 08.06.2020 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про систему управління охороною праці підпприємства.
- Положення про порядок організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
- Журнал огляду газовикористовуючого обладнання.
- Журнал обліку обладнання, що працює під тиском.

Наказом №19-ОП від 09.06.2020 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції. Наказом 
№17-ОП від 09.06.2020 р. та №23-ОП від 10.06.2020р. затверджений перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві. Наказом №19-ОП від 09.06.2020 р. 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт: 
інструкція з охорони праці тракториста-машиніста, інструкція з охорони праці завгара, 
інструкція з охорони праці механіка, інструкція з охорони праці при роботі з ручним 
електроінструментом, інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті, інструкція 
з охорони праці з безпечної експлуатації запобіжних поясів, інструкція з охорони праці 
про заходи пожежної безпеки, інструкція з охорони праці з надання першої медичної 
допомоги при нещасних випадках на виробництві, інструкція з охорони праці з 
електробезпеки персоналу, інструкція з охорони праці під час виконання робіт у 

вибухопожежонебезпечних зонах, інструкція з охорони праці для підсобного робітника.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу 3 питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо).
експлуатаційної документації,



Для виконання робіт та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підприємстві 
мається в наявності наступне обладнання:

- Резервуар РГС-10, 2 одиниці,1982 р.в.
- Резервуар РГС-25, 1 одиниця 1982 р.в.
- Колонка паливороздавальна 1 КЕД «КУБ» Д/220/70/05
- Колонка паливороздавальна 1КЕД Прайм Д/380/45/025/1

Колонки мають сертифікати відповідності, декларацію про відповідність.
Резервуари пройшли експертне обстеження і позачерговий повний технічний огляд в 
ДП «Центр сертифікації» від 11.06.2020р.
(Дозвіл №479.15.30 виданий Державною службою гірничого нагляду та промислової 
безпеки України від 26.06.2015р. Термін дії подовжено до 13.08.2022р.).

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», та наказу

№15-ОП від 08.06.2020 р., працівники ТОВ «ГЕТЬМАН-АГРО» забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що використовують за 

призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог

законодавства.______________
засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість 
нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про 
охорону праці», Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
НПАОП 0.00-5.11-86 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.09-07 
«Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства», НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок 
опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників») та інші нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ «ГЕТЬМАН- 
АГРО» проходять медичний огляд. Наказом №16-ОП від 08.06.2020 р. інженерний склад, 
технічний персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не 
приймаються на роботу без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час 
прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.
Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «ГЕТЬМАН-АГРО» 
затвердженого протоколом №1 Загальних зборів Учасників від 14.03.2011 р.
При прийомі працівників на роботу у ТОВ «ГЕТЬМАН-АГРО» проводиться під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих 
виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних 
робіт підвищеної небезпеки._______________________________________________________________



Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви
конання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки._________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці «о№у> _______2020 р. № /Л ._______

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


