
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИНЕЛЬНИКОВЕ-АГРО»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, провулок Уютний, будинок 10-А.

місцезнаходження,

_____________________________________31802641__________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________ директор -  Яуфман Денис Іванович__________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_______________________ +38 067 6199788; sin-agro@ukr.net_______________
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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Дніпропетровська обл., м. Синельникове, провулок Уютний, 10А. 
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 цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ 
№ 1788 від 16.08.2002, підприємство 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________звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0703.20 від 29.10.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»

(дата проведення аудиту)

Я, Яуфман Денис Іванович,
(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 
Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт, а саме: зерносушарка ДСП-25 з 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
газовим пальником типу ГГВ-200, 2001 р.в., Україна; зерносушарки ДСП-32 з газовим 
пальником типу ГГВ-200 -  2 од., 2001 р.в., Україна; зерносушарка СГМБША-32-33 з газовим

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

mailto:sin-agro@ukr.net


пальником типу ГГВ-350, 1998 р.в.
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  85, у тому числі 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «СИНЕЛЬНИКОВЕ-АГРО» має адміністративно-побутові, виробничі та складські 
приміщення, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Синельникове, 
провулок Уютний, 10А (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
рестрацію права власності, індексний номер витягу 35591465 від 27.03.2015 р.)._________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «СИНЕЛЬНИКОВЕ-АГРО» пройшли навчання та перевірку знань 

з питань охорони праці у встановленому порядку:
Директор Яуфман Денис Іванович, інженер з охорони праці Любченко Ніна Григорівна, 

головний інженер Стадник Микола Вікторович пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального 
курсу охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протоколи № 11/4.7/2019 від 21.01.2019 р., № 62/4.7/2019 від 18.03.2019 р.).____________________

Директор Яуфман Денис Іванович (IV група з електробезпеки (до і вище 1000 В), інженер з 
охорони праці Любченко Ніна Григорівна (IV група з електробезпеки (до 1000 В), головний 
інженер Стадник Микола Вікторович (V група з електробезпеки (до і вище 1000 В), головний 
енергетик Василенко Юрій Юрійович (V група з електробезпеки (до і вище 1000 В) пройшли 
навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протоколи № 231 від 02.11.2018 р., № 059 від 26.06.2020 р.)._________

Директор Яуфман Денис Іванович, інженер з охорони праці Любченко Ніна Григорівна, 
головний інженер Стадник Микола Вікторович пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 226 від 29.10.2018 р.,
№ 236 від 08.11.2018 р.).____________________________________________________________________

Директор Яуфман Денис Іванович, інженер з охорони праці Любченко Ніна Григорівна, 
головний інженер Стадник Микола Вікторович пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та
перевірку знань правил пожежної безпеки (протокол № 058 від 17.01.2020 р.).___________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення 
робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 49 від 30.09.2020 р. призначені відповідальні особи за виконання робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, в т.ч.:

- за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства і вентиляційних систем 
головного енергетика Василенка Ю.Ю.;_______________________________________________

- за справний стан і безпечну експлуатацію газового обладнання, систем газозабезпечення 
головного інженера Стадника М.В.____________________________________________________

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

Наказом № 10 від 09.02.2018 р. на підприємстві створена служба охорони праці, 
начальником служби охорони праці призначено інженера з охорони праці Любченко Н.Г.________

наявністю служби охорони праці
У ТОВ «СИНЕЛЬНИКОВЕ-АГРО» переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 53 

від 01.10.2018 р. «Положення про службу охорони праці»; «Положення про систему управління 
охороною праці на підприємстві»; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці» .______________________________________________________________

У ТОВ «СИНЕЛЬНИКОВЕ-АГРО» переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 55 
від 01.10.2018 р. посадові інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що 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, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - 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.

Наказом № 6 від 02.01.2020 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, у 
складі: голова комісії: директор - Яуфман Д.І.; члени комісії: головний інженер -  Стадник М.В.;
інженер з охорони праці -  Любченко Н.Г._____________________________________________________

У ТОВ «СИНЕЛЬНИКОВЕ-АГРО» переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці (наказ № 48/2 від 01.10.2018 р.), в тому числі «Інструкція з охорони праці для
апаратника сушіння».______________________________________________________________________

Працівники Підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих
навчальних закладах, на навчальних курсах та на попередньому місці роботи.___________________

Апаратники сушіння Руденко О.В., Голубенко А.О., Заблуда І.Б., Дремлюк М.М. пройшли 
навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протоколи № 043 від 27.05.2020 р., № 013-2 від 10.02.2020 р.)._________________________________

Апаратники сушіння Руденко О.В., Голубенко А.О., Заблуда І.Б., Дремлюк М.М. пройшли 
перевірку знань законодавства з охорони праці, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», інструкцій з охорони праці комісією підприємства з 
перевірки знань з питань охорони праці (протоколи № 8 від 01.10.2020 р., № 15 від 12.10.2020 р.). 

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_______________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________________
- журнал реєстрації протоколів з перевірки знань з питань охорони праці;__________________
- журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;____________________________________
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;____________________________________
- 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, що 

використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: зерносушарка 
ДСП-25 з газовим пальником типу ГГВ-200, зав. № 493, 2001 р.в., Україна; зерносушарки ДСП-32 
з газовим пальником типу ГГВ-200 -  2 од., зав. №№ 49, 50, 2001 р.в., Україна; зерносушарка
«СГМВША-32-33» з газовим пальником типу ГГВ-350, зав. № 048, 1998 р.в._____________________

Газовикористовуюче обладнання встановлено згідно робочого проекту «Газоснабжение 
объектов ЗАО «Синельниково-Агро» по пер. Уютному в г. Синельниково, Днепропетровской
области».__________________________________________________________________________________

На обладнання, виготовлене за кордоном -  зерносушарку СГМВША-32-33 з газовим 
пальником типу ГГВ-350, представлено висновок експертизи № 12.1-09-РВ-0699.20 від 
28.10.2020 р., щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно- 
правових актів з охорони праці та промислової безпеки, виданий ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ЕТЦ».______________________________________________________________________________________

ТОВ «СИНЕЛЬНИКОВЕ-АГРО» заключено договори на технічне обслуговування систем 
газопостачання та газового обладнання № 4/ВТО/32Р490-598-20 від 23.01.2020 р., 
№ 4/ВТО/32Б490-602-20 від 23.01.2020 р. з АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ».________________________________________________________________

Представлено протоколи вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і 
заземленнях магістралей і устаткування, повного опору петлі фаза-нуль і струму однофазного 
короткого замикання, опору ізоляції кабельних ліній, машин і апаратів від 30.10.2019 р.,
виконаних вимірювальною електротехнічною лабораторією ПП «МАКРОДЕН» (свідоцтво про



технічну компетентність № ГІЧ 06-2/160-2018 від 22.05.2018 р. видане
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»).___________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники ТОВ «СИНЕЛЬНИКОВЕ-АГРО» забезпечені спецодягом, спецвзуттям й 

засобами індивідуального захисту згідно норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту (костюм бавовняний, куртка утеплена, черевики шкіряні, рукавиці 
бавовняні, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратор пилозахисний та інш.),
затверджених директором._____________________________________________________

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

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники 
ТОВ «СИНЕЛЬНИКОВЕ-АГРО», зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний 
огляд при прийомі на роботу та періодично в КЗ «Синельниківська ЦРЛ» ДОР» (надано 
заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 30.05.2019 р.).

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні 
нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694- 
XII від 14.10:1992, із змінами; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».__________

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
праці та промислової безпеки.____________________________________________ ___________________

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

ічноїбази, навчально-методичного забезпечення)

Д.І. Яуфман 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 204Р&- № ________ .
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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.
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допо ваних видань.
таматеріально-техн


