
Д Е К Л А Р А Ц І Я
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство "ПАВЛОГРАДСЬКА_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________________ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ"____________________________
51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Світличної Ганни, будинок 59JI

місцезнаходження,
___________________________ код ЄДРПОУ 31572760____________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
__________________ керівник - директор Долга Тамара Миколаївна_________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника,
______________________________ тел. (050) 361-59-04_____________________________

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 об’єктах замовників______________________
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 1 "Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
ні лттові дальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами 
та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій 
екологічного і санітарноепідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. 
№ 1788). ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ” не є об'єктом підвищеної 
небезпеки. У зв'язку з вищенаведеним ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" 
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не
проводить.____________________________________ _____________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______________
_____________________ 22.12.2020, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"_____________________

(дата проведення аудиту)

Я, Долга Тамара Миколаївна ______________________________________ .
(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
- Посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім автомобільних газових 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме: посудина аміачна

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які



типу 1000 Ц8\УО (ЦТА-2.3* - цистерна транспортна), ємністю 3.76 м3 (3760 л). рік______
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

виготовлення 2005. країна виробник -  Канада: ємкість для зберігання та 
транспортування аміаку місткістю 35 м3. рік виготовлення 2013. країна 
виробник -  Туреччина._______________________________________________

Кількість робочих місць - 15, в тому числі на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 8_________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі і споруди: нежитлові приміщення, загальною площею 73.60 кв.м.. у будівлі, що
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 

розташована за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Павлоград, вул.. Ганни Світличної.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

буд. 59 Л. згідно договору суборенди від 04.06.2020 за № 01/06-20 укладений з
ФОП Ковальовою Н.І.__________________________________________

Інші відомості: директор ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" 
Долга Т.М.. керівник виробничої служби Пінчук С.І.. керівник служби логістики 
Краснопера М.Л. пройшли навчання та перевірку знань з Законів України "Про охорону 
праці". "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". "Про об’єкти 
підвищеної небезпеки" в ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 08.09.2020 № 31/11-20: директор ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА 
ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" Долга Т.М.. керівник виробничої служби Пінчук С.І.. керівник 
служби логістики Краснопера М.Л. пройшли навчання та перевірку знань з "Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в ДП 
"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.09.2020 № 
31/11-20: головний механік Чапча М.В. пройшов навчання та перевірку знань з "Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском". "Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" в ДП 
"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.09.2020 № 
31/11-20: директор ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" Долга Т.М.. 
керівник виробничої служби Пінчук С.І.. керівник служби логістики Краснопера М.Л.. 
інженер з охорони праці Шнайдер М.В. пройшли навчання та перевірку знань з "Типової 
інструкції по організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" в КП "Навчально- 
курсовий комбінат” Дніпропетровської обласної ради" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 10.08.2018 № 201. посвідчення____________ № 003629. № 003639. №
003632. № 003630: директор ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" Долга 
Т.М.. керівник служби логістики Краснопера М.Л. пройшли навчання та перевірку знань 
з "Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві" в ДПТНЗ 
"Державний Дніпропетровський навчальний центр "Дніпроагротехсервіс". виписка з 
протоколу від 21.02.2019 № 18-19: керівник виробничої служби Пінчук С.І.. головний 
механік Чапча М.В. пройшли навчання та перевірку знань з "Правила безпечного 
застосування рідкого аміаку в сільському господарстві" в ДПТНЗ "Державний 
Дніпропетровський навчальний центр "Дніпроагротехсервіс". виписка з протоколу від 
08.09.2020 № 63-20: інженер з охорони праці Шнайдер М.В..пройшов навчання та
перевірку знань з "Правил безпечної експлуатації електроустановок



споживачів","Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил
пожежної безпеки в Україні"в КП "НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ" 
Дніпропетровської обласної ради" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.06.2018 №
130.______________________________________________________________

Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про 
призначення відповідальних осіб:_______________________________________________
- Наказом від 03.01.2020 № 1/20 відповідальною особою за безпечне виконання 
робіт підвищеної небезпеки призначено керівника виробничої служби підприємства 
Пінчука С.І.__________________________________________________________________
- Наказом від 03.01.2020 № 1/20 відповідальною особою за роботу об’єктів, машин. 
механізмів та устатковання підвищеної небезпеки призначено керівника виробничої 
служби підприємства Пінчука С.І._______________________________________________
- Наказом від 02.01.2020 № 4-ОП вілпові пальною особою за справний стан і безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском, а також за ремонт і технічне 
обслуговування обладнання, що працює під тиском призначено керівника виробничої 
служби підприємства Пінчука С.І._______________________________________________

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

На ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" створена служба охорони 
праці, яка діє відповідно до "Положення про службу охорони праці", затвердженого 
наказом від 12.01.2018 № 4. Функції служби охорони праці на підприємстві
покладаються начальник відділу ОП. ПБ та ОНС Ляшенко A.B.______________________

На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на 
підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, наказ 
від 23.01.2018 № 8: Голова комісії - директор Долга Т.М.: заступник голови: - інженер з 
охорони пратті Шнайдер М.В.; члени комісії: - керівник виробничої служби Пінчук С.І.,
менеджер з логістики Краснопера М.Л.___________________________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:__________________________________
- Положення про систему управління охороною праці в ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА 
ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ", затверджене наказом від 09.01.2018 № 3.___________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 12.01.2018 № 4.______
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене наказом від 12.01.2018 № 4. _____________________________
- Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом 
від 12.01.2018 №б/н.__________________________________________________________
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом
від 12.01.2018 №4.______________________________________________________ •
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці: Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці: Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: Журнал реєстрації нещасних 
випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, 
аспірантами ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ".______________________

На підприємстві розроблені, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року 
№ 336. затверджено та введені в дію посадові інструкції: директора підприємства.
інженера з охорони праці та інші.________________________________________________

Затверджені наказами інструкції з охорони праці за професіями та видам 
робіт: Інструкція з охорони праці № 1 ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ", 
затверджена у 2017 році: Інструкція № 001 з охорони праці і техніки безпеки
ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ", затверджена наказом від 11.01.2017



ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" у разі загрози виникнення 
терористичних або диверсійних актів, затверджена у 2017 році; Інструкція з охорони 
праці № 3 для водіїв при перевезенні небезпечних вантажів, затверджена у 2017 році: 
Інструкція № 6 з охорони праці та техніки безпеки, затверджена у 2017 році: Письмова 
інструкція № 8 у разі аварії або надзвичайної ситуації, затверджена у 2017 році: 
Інструкція з охорони праці № 14 при експлуатації, зберіганні і транспортуванні посудин, 
що працюють під тиском, затверджена у 2017 році: Інструкція № 15 з охорони праці для 
тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, затверджена у 2017 році: 
Інструкція № 02 з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського 
виробництва, зайнятого внесенням аміаку у грунт, затверджена 01.01.2017: і н с т р у к ц ія  з  

охорони праці № 19 при проведенні газонебезпечних робіт (чищення ємкостей), 
затверджена у 2017 році: Інструкція з охорони праці № 20 при роботі з ріжучими 
інструментами, затверджена у 2017 році: Інструкція № 30 щодо правил поводження із 
вибухонебезпечними предметами, затверджена наказом від 26.03.2018 № 30 та інші. 
Інструкції по Формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про
розробку інструкцій з охорони праці".____________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників ві ттпові ттяє 
заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли 
навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення: 
тракторист-машиніст Приходько С.С. пройшов навчання: за професією по програмі 
"водій автотранспортних засобів" в професійно-технічному училищі № 81 Управління 
освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, свідоцтво 
від 23.04.2009 Серія ААБ № 657535: має посвідчення "тракториста-машиніста". що 
видане від 24.06.2009 Серія АБ № 286756 Підрозділом Держтехнагляду інспекції 
Держтехнагляду: з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском". "Типової інструкції по організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт" в ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.09.2020 
№ 31/11-20. посвідчення № 31/11-20-30: з "Правил безпечного застосування рідкого 
аміаку в сільському господарстві" в ДПТНЗ "Державний Дніпропетровський навчальний
центр "Дніпроагротехсервіс". виписка з протоколу від 08.09.2020 № 63-20:___________
тракторист-машиніст Скидан І.П. професійно навчений та пройшов навчання: має 
посвідчення "тракториста-машиніста". що видане від 03.07.2020 Серія ЕА № 042076 
Держсільгоспінспекцією в Дніпропетровській області: з "Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском". "Типової інструкції по організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт" в ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 08.09.2020 № 31/11-20. посвідчення № 31/11-20-29: з "Правил 
безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві" в 
ДПТНЗ "Державний Дніпропетровський навчальний центр "Дніпроагротехсервіс".
виписка з п р о т о к о л у  від 08.09.2020 № 63-20:______________________________________
тракторист-машиніст Зіньков В.І. пройшов навчання: за професією в 
Дніпропетровському державному агроуніверситеті Міністерства аграрної політики 
України, свідоцтво від 28.07.2001 № 112-01: має посвідчення "тракториста-машиніста". 
що видане від 26.12.2014 Серія ІТ № 001583 Держсільгоспінспекцією в 
Дніпропетровській області: з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском". "Типової інструкції по організації безпечного ведення



газонебезпечних робіт" в ДП ’’ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 08.09.2020 № 31/11-20, посвідчення № 31/11-20-31; з "Правил 
безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві" в 
ДПТНЗ "Державний Дніпропетровський навчальний центр "Дніпроагротехсервіс",
виписка з протоколу від 08.09.2020 № 63-20.______________________________________
Працівники відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", навчені і пройшли 
перевірку знань нормативних актів з питань охорони праці, додержання яких входить до 
їхніх функціональних обов'язків, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з 
охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та 
за інструкціями з питань охорони праці, що діють на підприємстві пройшли навчання і
перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи.____________

У ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" є в наявності необхідна 
експлуатаційна документація (паспорти, інструкції з експлуатації на обладнання) на 
обладнання та устатковання. що використовуються при експлуатації машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що декларуються. На підприємстві, здійснюється 
контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил експлуатації
машин та механізмів, відповідно до вимог з питань охорони праці.___________________

Підприємством ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" використовується 
наступне обладнання та устатковання. а саме: ___________________________________
- посудина аміачна типу 1000 USWG (ЦТА-2.3 - цистерна транспортна), ємністю 3.76 м3 
(3760 л). робочий тиск 1,827 МПа, пробний тиск 2,741 МПа, робоче середовище - аміак 
(отруйний, агресивний, вибухонебезпечний, горючий), заводський № 39195А, 
реєстраційний № 62724. рік виготовлення 2005, країна виробник -  Канада: цистерна 
транспортна призначена для транспортування та зберігання рідкого аміаку.___________
- ємкість для зберігання та транспортування аміаку, місткістю 35 м3, робочий тиск 
1,6 МПа, робоче середовище - безводний аміак, заводський № DM-251, реєстраційний 
№ 13-09-13/2. рік виготовлення 2013, країна виробник -  Туреччина: позачерговий
технічний_____огляд_____ємкості_____проведено_____ 31.07.2017_____ ТОВ_____НВФ
"ПРОМСЕРВІСДІАГНОСТИКА" (Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки за 
№ 511.13.30. діє з 22.05.2013 до 22.05.2018. з продовженням до 22.05.2023) 
з записом у паспорті щодо придатності до подальшої експлуатації на паспортні 
характеристики (згідно поговору оренди від 01.03.2019 № 3 на приймання в строкове 
платне користування: ємностей аміачних укладеного з ТОВ "Холдіс Агро").___________

експлуатаційної документації,
_____Всі працівники підприємства ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ"
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному 
обсязі відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці". Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються 
у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю4) відповідно до вимог законодавства та
документів з експлуатації виробників.____________________________________________

засобів індивідуального захисту
_____Всі працівники підприємства ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА
КОМПАНІЯ", що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд 
при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд в ТОВ "МЕДІКОМ КРИВБАС" 
згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", 
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246 та проходять 
психофізіологічну експертизу.__________________________________________________



На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам, виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аварій на підприємстві
ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ""._______________________________

Безпека працівників при виконанні робіт пілвитттеної небезпеки та попередження 
аварійних ситуацій забезпечується:____________________________________________ _
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві необхідними 
Положеннями з питань охорони праці:_____________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці:____________________
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників 
ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ":_______________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих 
місцях:__________________________________________________________________
- допуском до роботи осіб не молодите за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію:
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт пілвитттеної небезпеки, а також 
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності:________________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами:___________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

У ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" є в наявності 
нормативно-правова документація: Закон України "Про охорону праці". "Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин. механізмів. устатковання підвищеної небезпеки". затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107. 
НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском". НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою". 
НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці". НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці". НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу 
охорони праці". НПАОП 0.00-5.11-85 "Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт", 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". НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці". НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування 
рідкого аміаку в сільському господарстві: НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів" та інші._______________________________

У ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" є кабінет охорони праці, 
оснащений: комп’ютером, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, 
методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для 
проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового
законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.______________

Матеріально - технічна база ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися 
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час експлуатації машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які декларуються.___________________

нормативно-правової та матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



_______ Т.М. Долга
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 А/ р. №

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.



І оловне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

М і Лг с’/М и.


