
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГРЕЙН ТЕХ АГРО»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51325, Дніпропетровська обл., Юр'ївський район, с. Варварівка, вул. Пристанційна, буд. 26А

місцезнаходження,
______________________________________ 42878206___________________________________

код згідно з ЄДРПОУ

__________________ директор -  Балєв Станіслав Дем'янович______________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________________ (05635) 5-02-45; lnfo@graintechagro.com_______ _____________
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; 
Дніпропетровська обл., Юр'ївський район, с. Варварівка, вул. Пристанційна, 26А 

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 ПрАТ СК «ПЗУ Україна»_______ _______

(найменування страхової компанії,
№ 251.994188742.0086 від 16.07.2020 р., строк дії 15.07.2021 р._________________________________

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-0796.20 від 30.11.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»______________________________________________________ _

(дата проведення аудиту)

____________ _________ ;____________ Я, Балєв Станіслав Дем'янович,___________________
(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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_________________________________________
Зварювальні роботи;_____________________________________________________________________
Ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що 
зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а 
саме: технологічного устатковання та його елементів систем газопостачання природного газу 
суб'єктам господарювання, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 
0,1 МВт; устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і

mailto:%d0%a1%e2%80%93nfo@graintechagro.com


мереж, технологічне електрообладнання); вантажопідіймальні крани і машини.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/ або машин, механімів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -  105, у тому числі 22, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
ТОВ «ГРЕЙН ТЕХ АГРО» (ТОВ «ГТА») орендує земельну ділянку, площею 2,2194 га, для 

обслуговування господарських будівель і споруд, що знаходяться на цій ділянці (договір оренди
№ 1225980500:02:001:0676 від 27.06.2019 р. з Варварівською сільською радою)._________________

ТОВ «ГТА» орендує земельну ділянку, площею 1,1140 га, для обслуговування виробничих 
обєктів, що знаходяться на цій ділянці (договір оренди № 1225980500:02:001:0001 від 27.06.2019 р. 
з Варварівською сільською радою).__________________________________________________________

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

Керівники та фахівці ТОВ «ГТА» пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці у встановленому порядку:

Директор Балєв Станіслав Дем'янович, начальник ВТЛ Матюхова Ольга Георгіївна, старший 
майстер Дяконенко Микола В'ячеславович, механік Кравцов Олександр Іванович, майстер зміни 
Шепелюн Віктор Вікторович, заступник директора з виробництва Соколов Олександр Сергійович, 
інженер з охорони праці Михайличенко Ганна Рафаіліївна, енергетик Івасюк Віктор Васильович 
пройшли навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об’ємі загального 
курсу охорони праці в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 31/30-19 від 15.08.2019 р., № 31/5-20 від
28.05.2020 р.).______________________________________________________________________________

Заступник директора з виробництва Соколов Олександр Сергійович (ІУ група з 
електробезпеки, до та вище 1000 В), начальник ВТЛ Матюхова Ольга Георгіївна (ГУ група з 
електробезпеки, до та. вище 1000 В), інженер з охорони праці Михайличенко Ганна Рафаіліївна (ІУ 
група з електробезпеки, до 1000 В), старший майстер Дяконенко Микола В'ячеславович (ІУ група 
з електробезпеки, до та. вище 1000 В), енергетика Івасюк Віктор Васильович (ІУ група з 
електробезпеки, до та вище 1000 В), механік Кравцов Олександр Іванович (ІІІ група з 
електробезпеки, до та, вище 1000 В), майстри зміни Таранков Станіслав Олександрович (ІІІ група з 
електробезпеки, до та вище 1000 В), Голобояр Олег Валерійович (ІІІ група з електробезпеки, до та 
вище 1000 В), Шепелюн Віктор Вікторович (ІІІ група з електробезпеки, до та вище 1000 В) 
пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної 
безпеки» в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 31/6-20 від 30.06.2020 р., № 31/2-20 від 11.02.2020 р.).

Заступник директора з виробництва Соколов Олександр Сергійович, інженер з охорони праці 
Михайличенко Ганна Рафаіліївна, енергетик Івасюк Віктор Васильович, старший майстер 
Дяконенко Микола В'ячеславович, механік Кравцов Олександр Іванович, майстри зміни Таранков 
Станіслав Олександрович, Голобояр Олег Валерійович, Шепелюн Віктор Вікторович пройшли 
навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в КП «Навчавльно- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області» (протоколи № 42 від 12.03.2020 р., № 292 від 21.08.2019 р.)._________

Інженер з охорони праці Михайличенко Ганна Рафаіліївна, старший майстер Дяконенко 
Микола В'ячеславович, механік Кравцов Олександр Іванович пройшли навчання НПАОП 0.00
1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ



ЕТЦ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 31/1
20 від 11.02.2020 р., № 31/28-19 від 13.08.2019 р.)._____________________________________________

Старший майстер Дяконенко Микола В'ячеславович, механік Кравцов Олександр Іванович 
пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 45.2- 
7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» в 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 31/28-19 від 13.08.2019 р.).______________________________________________

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

У ТОВ «ГТА» розроблено та затверджено директором 18.11.2020 р. перелік робіт підвищеної
небезпеки._________________________________________________________________________________

Наказом № 39/1 від 12.11.2019 р. у ТОВ «ГТА» відповідальною особою за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено енергетика Івасюка В.В.________________

Наказом № 86 від 18.11.2020 р. у ТОВ «ГТА» механіка Кравцова О.І. призначено 
відповідальним за безпечне виконання робіт по зварюванню металів та контролем якості їх
виконання._________________________________________________________________________________

Наказом № 42/1 від 20.11.2019 р. у ТОВ «ГТА» призначено керівників підрозділів
відповідальними за безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі наряд-допусків._________

Наказом № 47/1 від 30.11.2019 р. у ТОВ «ГТА» відповідальним за безпечну експлуатацію та 
ремонт технологічного устаткування призначено заступника директора з виробництва
Соколова О.С.______________________________________________________________________________

Наказом № 22/1 від 03.04.2020 р. у ТОВ «ГТА» механіка Кравцова О.І. призначено
відповідальним за безпечну експлуатацію газового господарства Підприємства._________________

Наказом № 88 від 24.11.2020 р. у ТОВ «ГТА» відповідальним з нагляду за справним станом і 
безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин призначено механіка
Кравцова О.І._______________________________________________________________________________

Наказом № 89 від 24.11.2020 р. у ТОВ «ГТА» відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин призначено старшого майстра елеватора
Дяконенка М.В._____________________________________________________________________________

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

Наказом № 1/1/1 від 01.07.2019 р. у ТОВ «ГТА» створено службу охорони праці. Наказом 
№ 000053 від 31.07.2020 р. у ТОВ «ГТА» Михайличенко Г.Р. прийнято на роботу інженером з 
охорони праці.______________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці
У ТОВ «ГТА» розроблено, затверджено та введено в дію «Положення про систему 

управління охороною праці підприємства в ТОВ «Грейн Тех Агро» (наказ № 3/1/5 від
27.07.2019 р.); «Положення про службу охорони праці в ТОВ «Грейн Тех Агро» (наказ № 1/9 від
01.07.2019 р.); «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці в ТОВ «Грейн Тех Агро» (наказ № 3/1/8 від 27.07.2020 р.); «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці в ТОВ «Грейн Тех Агро» (наказ № 1/10 від 01.07.2019 р.); «Положення 
про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки в ТОВ «Грейн Тех Агро» (наказ № 3/1/2 від
27.07.2020 р.); «Положення про забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту працівників» (наказ № 7/1 від 02.06.2019 р.).__________________

У ТОВ «ГТА» розроблені, затверджені і введені в дію 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.



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 № 64/1/1 від 01.08.2020 р. у ТОВ «ГТА» створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці у складі: голова комісії: Матюхова О.Г. -  начальник ВТЛ; члени комісії: 
Михайличенко Г.Р. - інженер з охорони праці; Дяконенко М.В. -  старший майстер; Кравцов О.І. -
механік.____________________________________________________________________________________

У ТОВ «ГТА» розроблені, затверджені і введені в дію інструкції з охорони праці (наказ 
№ 3/1/11 від 27.07.2019 р.), в тому числі «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на
висоті»._____________________________________________________________________________________

Робітники ТОВ «ГТА» мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних
закладах, на навчальних курсах.______________________________________________________________

Працівник Аліксейчик О.С. здобув професію «електромонтера контактної мережі» у ПТУ
№ 58 (диплом НР № 29589260 від 27.06.2006 р.).______________________________________________

Працівник Цепіщук В.М. здобув кваліфікацію «технік електрозв'язку» у Дніпропетровському
транспортно-економічному технікуму (диплом НР № 320670113 від 15.06.2007 р.)._______________

Працівник Володько В.Л. здобув професію «слюсар-ремонтник» у ПТУ № 81(диплом
№ 685916 від 29.06.1991 р.). Присвоєно кваліфікацію «слюсар-ремонтник другого розряду».______

Працівник Риболов С.А. здобув кваліфікацію «механік» у Лозівській філії Харківського
державного автомобільно-дорожнього коледжу (диплом Е19 № 004528 від 30.01.2019 р.).________

Працівник Таранков Є.В. здобув професію «електрогазозварник» у Західно-Донбаському
професійному ліцеї (диплом НР № 29854690 від 23.06.2006 р.)._________________________________

Працівник Шпак М.В. здобув кваліфікацію «механік» у Лозівській філії Харківського
державного автомобільно-дорожнього коледжу (диплом Е17 № 005749 від 30.01.2017 р.).________

Працівник Булименко О.Ю. здобув професію «слюсар-ремонтник» у ПТУ № 81(диплом НР
№ 30904114 від 28.06.2007 р.)._______________________________________________________________

Працівник Герус В.Л. здобув професію «електрогазозварник; електрозварник на 
автоматичних та напівавтоматичних машинах» отриману у ПТУ № 6, м. Дніпропетровськ (диплом 
НР № 44948654 від 24.06.2013 р.). Присвоєно кваліфікацію «електрогазозварник третього розряду;
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах третього розряду»._____________

Працівник Міхненко К.М. здобув кваліфікацію «технік-технолог» у Лозівській філії 
Харківського державного автомобільно-дорожнього технікуму (диплом Е15 № 072411 від
30.06.2015 р.).______________________________________________________________________________

Працівник Савсюк Б.С. здобув кваліфікацію «технік-технолог» у Технологічному коледжі 
Дніпропетровського державного аграрного університету (диплом В № 2022220 від 30.06.2020 р.)._ 

Електротехнічний персонал ТОВ «ГТА» пройшов перевірку знань НПАОП 40.1 -1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у комісії підприємства (протокол
№ 1 від 14.08.2020 р.) , ІУ групи з електробезпеки (до 1000 В)._________________________________

Робітники ТОВ «ГТА» пройшли навчання та перевірку знань з загальних питань з охорони 
праці, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», в об’ємі виконуваних робіт, в комісії
підприємства (протокол № 1 від 14.08.2020 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;_________________________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; ________________________
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: інверторний 
зварювальний апарат «Puls MMA-250 min, 220А», б/н, 2019 р.в.; інверторний цифровий 
напівавтомат ПАТОН ПСИ-250 DC MMA/MIG/MAG/ TIG, б/н, 2019 р.в.; дриль ударний «Dnipro- 
M» HD-132D, б/н, 2020 р.в.; дриль ударний «Makita НР 1641K», б/н, 2020 р.в.; болгарка «Makita 
GA7020», б/н, 2019 р.в.; перфоратор «Makita HR2810», б/н, 2020 р.в.; перфоратор «Makita 
HR2470», б/н, 2019 р.в.; молоток відбійний МО-2Б, б/н; шуруповерт «METABO PowerMaxx BS», 
б/н, 2019 р.в.; шуруповерт акумуляторний «Зенит ЗША-18 Li M1профі», б/н, 2018 р.в.; молоток 
відбійний МО-2Б, б/н, 2010 р.в.; пояси з ланцюговим стропом ПБ-1 -  2 од., б/н, 2020 р.в.; пояс з 
канатним стропом ПБ-3, б/н, 2020 р.в.; бокорізи; діелектричні рукавиці; діелектричні боти; 
діелектричні килимки; інструмент з ізольованими ручками (бокорізи, викрутки, плоскогубці);
показзчики низької напруги УНН-0,4 -  3 од.; штанга заземлююча.______________________________

Надано протокол № 309 від 23.09.2020 р. випробувань запобіжних поясів, виконаних
електролабораторією КП «Міськсвітло» ДМР._________________________________________________

ТОВ «ГТА» надано технічний звіт за результатами випробувань електромереж, 
електрообладнання та заземлюючих пристроів на обєкті ТОВ «ГТА», розташованого за адресою: 
Дніпропетровська обл., Юр'ївський район, с. Варварівка, вул. Пристанційна, 26А, виконаний 
вимірювальною лабораторією ТОВ «НОЯБРЬ» (ТОВ «НОЯБРЬ» має свідоцтво № ПЧ 06-2/238
2018 від 13.10.2018 р. про засвідчення технічної компетенції вимірювальної електролабораторії
ТОВ «НОЯБРЬ»).___________________________________________________________________________

Представлено договір № 5/Ю/СЕГ/05/32Р490-808-20 від 03.02.2020 р. з АТ «Оператор 
газорозподільної системи «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» на надання послуг технічного
обслуговування систем газопостачання та газового обладнання.________________________________

Представлено договір № СО-138 від 12.06.2020 р. з ТОВ «Деметра-Агро» на сервісне 
обслуговування зерносушильного (газовикористовуючого) обладнання (ТОВ «Деметра-Агро» має 
дозвіл № 1936.12.32 від 13.07.2012 р., продовжений до 13.07.2022 р., виданий Територіальним
управлінням Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві)._____________________________

Представлено договір №від 1 ДУГ1-926-НАБ від 06.07.2020 р. з 
ТОВ «УКРГАЗІНЖИНІРИНГ» на наладку автоматики газових пальників ДСП-32 
(ТОВ «УКРГАЗІНЖИНІРИНГ» має дозвіл № 1275.16.12 від 05.10.2016 р., виданий Головним
управлінням Держпрапці у Дніпропетровській області).________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники ТОВ «ГТА» забезпечені спецодягом, спецвзуттям й засобами індивідуального 

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

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 «ГТА» зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд в КНП «Юр'ївська центральна районна 
лікарня» Юр'ївської селищної ради» (надано заключний акт за результатами періодичного
медичного огляду працівників від 28.09.2020 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- 
XTT від 14.10.1992, із змінами; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті»; 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 
допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________________________________ __

нормативно-правової таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

(підпис)
С.Д. Балєв

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2.0з^ф. № ______ .

Примітки: і. 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.


