
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Аграрно-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Агроцентр К»______________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49049 м.Дніпро вул.Мільмана 110а, ЄДРПОУ 31371742,_____________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Генеральний директор : Карпенко Віктор Михайлович_______________________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника,
____________Тел. 0562 338820, 38(098)522-41-50, E-mail.AgrocentrK@,i.ua_____________________

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;

згідно договорів підряду на території України 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/ або експлуатації ( застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПРАТ «СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» №38/20-00ДП/19 та №39/20-00ДП/19 від 16.12.2020 р.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 22.09.2020

Я, Карпенко Віктор Михайлович - Генеральний директор АВ ТОВ «Агроцентр К»_____________
(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 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;________________________________________
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі;_____________________________________________________________________
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри;_________________________________
- Заповнення, злив балонів із стисненим вибухонебезпечним газом, (метан), їх зберігання.
- Зварювальні роботи;_____________________________________________________________________
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.________________________________
- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів.______________________________
- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.______________
- Газополум’яні роботи.____________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,
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які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -503, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм 61__________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
Головний офіс -  м. Дніпро, П'ятихатське сільськогосподарьське відділення, Криничанська свино
товарна ферма.____________________________________________________________________________

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

Інші відомості:
Особи, відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та_________
промислової безпеки призначені наказами генерального директора № 56 від 24.09.2019 р. та № 
13 від 30.04.2020 р.
- генеральний директор АВ ТОВ «Агроцентр К» - Карпенко Віктор Михайлович, пройшов 
навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області: З Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки» №83/4.4/2019 від 08.04.2019 р.)
- заступника генерального директора з технічної частини Піцик Віталій Анатолійович 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» з:
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу №1344 від 05.11.2019 р);
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №1397 від 19.11.2019 р.);
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція по організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт (витяг з протоколу №1269 від 21.10.2019 р.);
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
(витяг з протоколу № 1240 від 15.11.2019 р.);
НПАОП 0.00-1.76-15 Праил безпеки систем газопостачання (витяг з протоколу № 013 від
07.02.2020 р.);
НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті (протокол № 1435 
від 07.12.2018 р.)
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, ППБ, (витяг з протоколу №363 від 29.03.2019 р.);
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу №1266 від 21.10.2019 р.); 
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення 
(ДБН А.3.2-2-2009 ССБП).
- директор технічний -  Бондар Олександр Петрович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» з:
З Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» №83/4.4/2019 від 08.04.2019 р.)
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №348 від 27.03.2019 р.);
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, ППБ, (витяг з протоколу №363 від 29.03.2019 р.);
НПАОП 1.1.23-1.06-02 Правил безпечної експлуатації та обслуговування автомобільних 
газонаповнювальних станцій (АГНКС) (витяг з протоколу №368 від 29.03.2019 р.);
- головний інженер Завгородній Сергій Миколайович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» з:
НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті (протокол № 1355 
від 07.11.2019 р.)
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями



НПАОП 0.00-1.76-15 Праил безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-1.81-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюєпід тиском, ППЬ. (витяг з протоколу 
№ 1435 від 07.12.2018 р.);
- директор тваринницького комплексу Різник Валентин Миколайович пройшов навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» з:
З Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу №285 від 14.03.2019 р.); 
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №348 від 27.03.2019 р.);
НПАОП 63.2-1.06-02 Правил безпечної експлуатації та обслуговування автомобільних 
газонаповнювальних станцій (АГНКС) (витяг з протоколу №368 від 29.03.2019 р.);
ПЬЕЕС, ПТЕЕС, ППЬУ, ППЬ, (витяг з протоколу №363 від 29.03.2019 р.);
- енергетик Григорьєв Максим Олександрович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» з:
З Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу №285 від 14.03.2019 р.); 
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №348 від 27.03.2019 р.);
НПАОП 63.2-1.06-02 Правил безпечної експлуатації та обслуговування автомобільних 
газонаповнювальних станцій (АГНКС) (витяг з протоколу №368 від 29.03.2019 р.);
ПЬЕЕС, ПТЕЕС, ППЬУ, ППЬ, (витяг з протоколу № 375 від 02.06.2020 р.) .);
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу №1344 від 05.11.2019 р.,
- механік Різник Руслан Валентинович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» з:
З Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу №285 від 14.03.2019 р.); 
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №348 від 27.03.2019 р.);
НПАОП 63.2-1.06-02 Правил безпечної експлуатації та обслуговування автомобільних 
газонаповнювальних станцій (АГНКС) (витяг з протоколу №368 від 29.03.2019 р.);
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція по організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт (витяг з протоколу №1269 від 21.10.2019 р.);
ПЬЕЕС, ПТЕЕС, ППЬУ, ППЬ, (витяг з протоколу №363 від 29.03.2019 р.);
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
(витяг з протоколу № 1240 від 15.11.2019 р.);
- керуюча тваринницьким комплексом Зезич Тетяна Олексіївна пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» з:
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція по організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт (витяг з протоколу №1269 від 21.10.2019 р.);
- виконавець робіт Філіпенко Ьогдан Васильович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» з:
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу №533 від 08.07.2020 р.,
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
(витяг з протоколу № 827 від 14.08.2020 р.);
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення 
(ДЬН А.3.2-2-2009 ССЬП). (протокол № 1351 від 04.11.2019 р.)

- механік гаража Андрієнко Виталій Володимирович пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» з:
НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті (протокол № 1355



НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(витяг з протоколу № 1240 від 15.11.2019 р.);

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки,

Служба охорони праці на підприємстві представлена заступником генерального 
директора з питань охорони праці Філіпковим Сергійом Васильовичем (Наказ № 9-К від 03 
лютого 2020 року.), пройшов навчання Законам України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», (витяг з 
протоколу № 568 від 13.07.2020р. комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області); 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» з 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ИИБУ, IV група, ( витяг з протоколу № 375 від 02.06.2020 р.) 
пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» з;
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №127-2 від 05.10.2020 р.);
НПАОП 0.00-1.76-15 Праил безпеки систем газопостачання (витяг з протоколу № 130 від
07.10.2020 р.);
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу №129-2 від 06.10.2020 р);
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу №135 від 20.10.2020 р.); 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
(витяг з протоколу № 141-1 від 05.11.2020 р.);

_______Всі робітники пройшли первинне навчання в навчально-курсових комбінатах, мають
відповідні посвідчення і щорічно проходять переодичну перевірку знань у комісії створеної на 

підприємстві (наказ № 54 від 24 вересня 2019 року), до складу якої входять:
Голова комісії -  генеральний директор АВ ТОВ «Агроцентр К» Карпенко В.М.
Члени комісії: - заступник генерального директора з питань охорони праці
_______________ АВ ТОВ «Агроцентр К» .Філіпков С.В
______________ - головний керуючий П ’ятихатським с/г відділеням Зюзь О.В.
______________ - заступник генерального директора з технічної частини АВ ТОВ
_______________ «Агроцентр К» Піцик В.А
______________ - директор твариницького комплексу АВ ТОВ «Агроцентр К» Різник В. М.
_____З електрогазозварювальних та газополум’яних робіт пройшли навчання в ТОВ
«Учбовийкомбінат «Дніпробуд»,( Вуйцик С. І., Ширяєв В.І. Корнієнко В.А. та інші. (витяг з 
протокол № 1274 від 22.10.2019 р.) переодичну перевірку знань у комісії підприємства 
(протокол № 3 від 20.10.2020 р.)

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування пройшли навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» згідно з ПБЕЕС, ПТЕЕС, ИИБУ, (Василика І. В., Горб 
М.В., Кравченко Д. Г. та інші. (витяг з протоколу № 375 від 02.06.2020 р.)
_____Водії транспортних засобів, двигуни яких працюють на стислому газу, пройшли навчання
в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», Шевченко І.А., Поляренко О. А., Павленко О.В. та 
інші. (виттяг з протоколу № 1435 від 07.12.2018 р.), ( виттяг з протоколу № № 414, 415, 416, 
417 від 22.06.2020 р.), переодичну перевірку знань у комісії підприємства (протокол № 1 
від 06.02.2020 р.)

Машиністи крану автомобільного та машиніст автовишки пройшли навчання за 
спеціальністю та з охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», Тараненко В.В., 
Верба М. А., Поляренко О. А., (виттяг з протоколу № 1273 від 22.10.2019 р.), ( виттяг з 
протоколу № 628 від 22.07.2020 р.) переодичну перевірку знань у комісії підприємства



Машиністи компресорних установок пройшли навчання в ТРВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд» згідно з Правил безпечної експлуатації та обслуговування обладнання 
автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГИКС) HПАOП 63.2-1.0в-02 
Россолов В.І., Івінський В.В., Лавринюк М. В. (виттяг з протоколу № 371 від 29.03.2019 р.), 
переодичну перевірку знань у комісії підприємства (протокол № 3 від 27.03.2020 р.)

Рсоби, діяльність яких пов язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням 
пестицидів і агрохімікатів пройшли навчання в ТРВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», 
Вітенков Б.І., Верба М.А., Могілей Ю.В. та інші (виттяг з протоколу № 328/6 від 02.06.2020 р.)

Інструктажі проводяться згідно затверджених інструкцій (наказ № 59 від 29.09. 2019 р.), а 
саме: інструкція № 2 - для наповнювача балонів автомобільних газонаповнювальних 
компресорних станцій (А^ЛКС); № 5 - для електрозварника ручного зварювання; № 6 - 
при проведенні газозварювальних робіт; № 13 - при виконанні газонебезпечних робіт 
у вибухопожежонебезпечних зонах; № 15 -  з безпечного ведення робіт для кранівників 
стрілових самохідних автомобільних кранів; № 25 для осіб, відповідальних за безпечне 
проведення робіт, з переміщення вантажів кранами. № 26 - для осіб, які користуються 
вантажопідіймальними машинами, що керуються з підлоги; № 41 -  при виконанні робіт на 
висоті; № 43 -  з надання першої долікарняної допомоги; № 53 для інженерно -  технічного 
працівника по нагляду за посудинами, що працюють під тиском; № 71 - для водія автомобиля, 
працюючого на стиснутому природному газі; № 102 - під час виконання ручних земляних 
робіт; № 131 -  при роботі на риштуваннях і помостях; № 136 - під час роботи з інструментом 
та пристроями (наказ № 59 від 29.09. 2019 р.)___________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, призначені відповідальні особи за 
облік та підтримання засобів у справному стані. (наказ № 26 від 22.09.20) В наявності мається 
спецодяг, спецвзуття, протигази, газоаналізатори, захисні щитки та окуляри для 
зварювальників.
Eксплуатаційна документація та паспорти на вантажопідйомні крани та автовишку в наявності. 
Проведено періодичний медичний огляд працівників згідно наказу генерального директора № 5 
від 28.01.2020 року у КЗ «П’ятихатська районна лікарня»

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Функціонує кабінет з охорони праці, обладнаний наочними посібниками, комп'ютерною 
технікою. №  підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки 
знань з питань охорони праці (наказ № 45 від 12.11.20). Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою. Hормативно-правова база оновлюється за допомогою 
інтернетресурсів та підписних видань, в тому числі:
Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском;
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
Праила безпеки систем газопостачання;
Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання;
Правила безпечної експлуатації та обслуговування автомобільних газонаповнювальних станцій
(А т К С );
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;



Типова інструкція по організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.
Правила безпечної експлуатаїцї електроустановок споживачів та інші.
а також : журнали Охорона праці. Охорона праці у сільському господарстві. Охорона праці та 
пожежна безпека. Поведшие спеціаліста з охорони праці

нормативно-права^іьт'Й^юЙ&лота-технічноїбази, навчально-методичного забезпечення)
£ Л ' / Ш Ж  мАГУ ш------ а------

В.М. Карпенко
( ін іц іа л и  та  п р із в и щ е )

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці -ЗР 2020 р. N /*£. ________________
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