
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРІЛЬ-ЛІДЕР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51831. Дніпропетровська обл.. Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, буд. 1.
місцезнаходження,

_______________________________________ 24426809______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

________________________ президент Писарєв Максим Елеонорійович_______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________________ (0561740-50-16. оге1-1еасіег@тЬр.сот.иа_____________________
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;
__________ на власних об’єктах на території України__________________

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 добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування нівільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ 
№ 1788 від 16.08.2002. дане обладнання 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,_______________________________ Писарєв Максим Елеонорійович__________________________
(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

Технологічні транспортні засоби: - навантажувач електричний. СРР15НВ-2. 2010 р.в. (Китай), 
державний номерний знак - Т09287АЕ, свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007290 від 29.07.2019 р. 
видано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області:

- навантажувач електричний . СРР15-ЕЛ, 2011 р.в. (Китай). Державний номерний знак -
Т09290АЕ. свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007293 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області:__________________________________________________

- навантажувач електричний . СРР151-Р1. 2011 р.в. (Китай), державний номерний знак -
Т09325АЕ. свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007330 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровський області:__________________________________________________

- навантажувач електричний ■ СРР151-Р1. 2013 р.в. (Китай), державний номерний знак - 
Т09293АЕ, свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007296 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням



Держпраці у Дніпропетровській області:
- навантажувач електричний . СРР10-Р.І2. 2012 р.в. (Китай), державний номерний знак - Т09289АЕ. 
свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007292 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області:

- навантажувач електричний . СРР15І-С1. 2014 р.в. (Китай), державний номерний знак - 
Т09288АЕ. свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007291 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області;

- навантажувач електричний . СРР18-АСЗ, 2014 р.в. (Китай), державний номерний знак - 
Т09295АЕ. свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007298 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області;____________________________________________________

- навантажувач електричний . СРРШ -Р1. 2013 р.в. (Китай), державний номерний знак - 
Т09273АЕ. свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007276 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області:

- навантажувач електричний . РВ15. 2014 р.в. ('Китай), державний номерний знак - Т09271АЕ. 
свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007274 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області;

- навантажувач електричний . ГВ15. 2015 р.в. ('Китайі. державний номерний знак - Т09291АЕ. 
свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007294 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області;

- навантажувач електричний „ РВ15.2017 р.в. (Китай), державний номерний знак - Т09270АЕ. 
свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007273 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області:

- навантажувач електричний . РВ15, 2017 р.в. (Китай), державний номерний знак - Т09272АЕ. 
свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007275 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області;

- навантажувач електричний . СРР15-АС4. 2016 р.в. (Китай), державний номерний знак - 
Т09326АЕ. свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007331 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області;

- навантажувач дизельний , СРСР20. 2009 р.в. (Китай4), державний номерний знак - Т09330АЕ. 
свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007335 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області;

- навантажувач дизельний , СРСР30-\У2У, 2017 р.в. (Китай), державний номерний знак - 
Т009276АЕ. свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007279 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області;

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- штабелер електричний. СРР16-АЕС15. 2018 р.в. (Китай), державний номерний знак -  Т09277АЕ. 
свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007280 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області:

- електричний візок. .ІипДіеіпгісЬ ЕК.Е 120. 2018 р.в.(Німеччина), державний номерний знак- 
Т09275АЕ, свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007270 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області;

номер партії, дата виготовлення, країна походження,
- електричний візок, Іип^ЬеіпгісЬ ЕКЕ 120. 2018 р.в. (Німечинна), державний номерний знак- 

Т09274АЕ. свідоцтво про реєстрацію -  АЕ007277 від 29.07.2019 р. видано Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області.

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



Кількість робочих місць -  18. у тому числі 15. на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд (приміщень-): 1-будівля адміністрації, 1-будівля інкубатора, 1- 
булівля пожежної частини. 1 -  будівля котельні, цех забою та переробки курчат бройлерів, 24 -  
виробничих дільниць з вирощування птиці, дільниця по забезпеченню кормами та підстилковими 
матеріалами, транспортно -  ремонтний цех, будівельна служба, ремонтна майстерня, 
внутрішньогосподарський комплекс з виробництва біогазу, відділення електричних мереж та 
підстанцій. віл ділення автоматизованих систем керування виробництвом, відділення
газопостачання. Підприємство проводить виробничу діяльність за юридичною адресою: 51831, 
Дніпропетровська обл.. Петриківський район, с. Єлизаветівка. вул. Хмельницького, буд. 1. 
(свідоцтво про право власності на нерухоме майно, індексний номер 989290 від 25.11.2011 р .).

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

Інші відомості:
Наказом № 284 від 16.09.2020 р. на підприємстві затверджено склад комісії з перевірки знань з 

питань охорони прані: Голова комісії: Сплодитель Олександр Юрійович - директор; заступник 
голови комісії: Клімов Вячеслав Віталійович -  директор технічний ; члени комісії: Лісняк Анатолій 
Федорович - головний енергетик: Сотник Наталія Анатоліївна - начальник відділу охорони праці, 
Макарова Юлія Миколаївна -  інженер з охорони праці.

На підприємстві наказом № 57 від 04.03.2020 р. затверджений перелік робіт підвищеної 
небезпеки, для виконання яких необхідне спеціальне навчання._________________________________

Наказом № 249 від 17.08.2020 р. на підприємстві призначено відповідальною особою за 
безпечну експлуатацію електрогосподарства в цілому по підприємству - головного енергетика 
Лісняка Анатолія Федоровича._____________________________________________ ________________

Наказом № 247 від 17.08.2020 р. відповідальним за безпечну експлуатацію та технічний стан 
технологічного транспортного засобу призначено механіка цеху забою та переробки курчат 
бройлерів Шуміліна Євгена Павловича.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 608 від 13.11.2014 р. на підприємстві створена служба охорони праці. Наказом 
№ 241 від 06.07.2018 р. внесені зміни у службу охорони праці. Наказом № 082к від 01.08.2017 р. 
керівником служби охорони праці призначено - Сотник Наталію Анатоліївну.

наявністю служби охорони праці

Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці у встановленому порядку:___________________________________________ ________________

Президент - Писарєв Максим Елеонорійович пройшов навчання в ДП «Придніпровський 
експертно -  технічний центр Держпрапі» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпрапі в Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та 
прийнятих відлові пно ло них нормативно правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу № 74- 
20 від 15.09.2020р .

Директор - Сплодитель Олександр Юрійович пройшов навчання в ДП «Придніпровський 
експертно -  технічний центр Держпрапі» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпрапі в Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та 
прийнятих віяловілно до них нормативно правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу № 33- 
20 від 25.06.2020р.

Директор технічний - Клімов Вячеслав Віталійович пройшов навчання в ДП «Придніпровський 
експертно -  технічний центр Держпраці» та перевірку знань комісією Головного управління
Держпрапі в Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці»,__«Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та 
прийнятих вілповілно ло них нормативно правових актів з охорони праці. «Правил охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18, «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» Витяг з протоколу № 74-20 від 15.09.2020р.



Головний енергетик - Лісняк Анатолій Федорович, начальник відділу охорони праці - Сотник 
Наталія Анатоліївна, пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно -  технічний центр 
Держпраііі» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці в Дніпропетровській 
області Законів України «Про охорону прані». «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно 
правових актів з охорони праці, витяг з протоколу № 61-20 від 20.08.2020 р.. «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. витяг з протоколу № 92-19 від
17.10.2019 р„ «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18. 
витяг з протоколу №88-18 від 14.12.2018р.

Інженер з охорони праці Макарова Юлія Миколаївна пройшла навчання в ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці в Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та 
прийнятих відповідно до них нормативно правових актів з охорони праці. «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, витяг з протоколу № 61-20 від
20.08.2020 р.ї та «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18. 
витяг з протоколу 74-20 від 15.09.2020р.

Механік цеху забою та переробки курчат бройлерів Шумілій Євген Павлович пройшов 
навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 
0.00-1.83-18 в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», витяг з протоколу №122 від 04.02.2020 р., 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 комісією 
підприємства ПрАТ «Оріль-Лідер». протокол № 12 від 22.07.2020р.

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію: наказом № 531 від 29.09.2014 р. 
«Положення про службу охорони праці ПрАТ «ОРІЛЬ-ЛІ7ГГР»: наказом № 244-А від 23.06.2015 р.: 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ПрАТ 
«ОРІЛЬ-ЛІ/ТГР»: наказом № 310 від 03.09.2018 р.: «Положення про систему управління охороною 
праці на підприємстві». Наказом № 39 від 01.02.2019 р. «Інструкція з охорони праці для всіх 
працівників підприємства»; Наказом № 137 від 27.04.2018 р. «Інструкція з охорони праці для водіїв 
навантажувачів».

Нормативні акти з охорони праці, шо діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03.93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки:
водій навантажувача - Морозенко Юрій Іванович, пройшов навчання в ТОВ «Учбово- 

курсовому комбінаті Профі Лайн» та перевірку знань з « Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18 . витяг з протоколу №326-П від 15.10.2019 р.:

водії навантажувачів: Колаковський Костянтин Сергійович. Кусков Максим Валерійович 
пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань з «Правил охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18, витяг з протоколу №1366 від 
12.11.2019 р .:

водій навантажувача - Пасе Максим Віталійович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» та перевірку знань з «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» 
НПАОП 0.00-1.83-18. витяг з протоколу №72 від 23.01.2020 р.;

водії навантажувачів: Власенков Сергій Олександрович. Орзул Дмитро Леонідович. Яковенко 
Валим Анатолійович пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовому комбінаті Профі Лайн» та 
перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18 
витяг №413-П від 08.07.2020 р.:



водії навантажувачів: Кравченко Сергій Васильович. Завалипіч Сергій Васильович. Средняк 
Володимир Сергійович. Оробчук Євгеній Євгенійович, Федішенко Євгеній Вікторович. 
Вишницький Олег Геннадійович. Буженик Олекспндр Сергійович. Горденко Євгеній Григорович. 
Шумейко Юрій Анатолійович пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» 
та перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83- 
18. витяг №412-П від 08.07.2020 р.

Всі працівники, які експлуатують заявлене устаткування підвищеної небезпеки пройшли 
навчання та перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98 комісією підприємства ПрАТ «Оріль-Лідер», виписка з протоколу № 5 від 
11.03.2020р .

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
«Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони прані».____________________________
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці».____________________
«Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки».________________________________________
«Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на виробництві»._______________________________
«Журнал протоколів перевірки знань».______________________________________________________
«Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями»._______________________________________
«Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та ін ...».________
«Журнал обліку та зберігання засобів захисту»._______________________________________________
«Журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту».________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, шо 

використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.
Проведено технічний огляд технологічних транспортних засобів фахівцями ДП

«Придніпровській експертно-технічний центр Держпраці».____________________________________
експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства. Під час виконання задекларованих робіт 
працівники забезпечені засобами захисту: куртка, штани зимові, шапка флісова. берпі. рукавиці 
ПВХ з крапками._________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники підприємства пройшли 
періодичний медичний огляд (надано заключний акт за результатами медичного огляду від
31.01.2020 р„ в комунальному некомерпійному підприємстві Кам’янської міської ради «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги №3»).

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, шо зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці: Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 
26.10.2011 р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки зі 
змінами, внесеними згідно з постановою КМУ №207 від 03.03.2020 року. Порядок проведення 
медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України №426 від 
21.05.2007 р.. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 
0.00-4.21-05 Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці зі 
змінами. НПАОП 0.004.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. 
НПАОП 0.004.21-04 Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Порядок розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 
.04.2019: НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів.________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. 
Відповідальність покладається на керівників робіт.



Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони
прані та промислової безпеки.______________________________________________________________

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань._____________________________________________

норматйвнонравової таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

М.Е. Писарєв
(ініціали та прізвище)

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.
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