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Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДАЦЬКЕ АГРО»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52063, Дніпропетровська обл., с. Новотаромське, в у л . Господарча,

буд. З

мі сцезнаходження,

код ЄДРПОУ 41643151
код згідно з ЄДРПОУ,

Т .в .о . директора Чегринець Антон Михайлович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(067)

611-28-77

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

Роботи виконуються за адресою: Дніпропетровська обл., с. Новотаромське, вул. Господарча,
3; вул. Господарча, 8; Дніпропетровська обл., с. Горького, вул. Академіка Іванова, 18;
вул. Дружби, 11; вул. Академіка Іванова, 15;
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
відсутній
(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,

Чегринець Антон Михайлович

(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 виконанню
таких робіт підвищеної небезпеки:
- роботи із переробки зерна;
- зберігання балонів із стисненим, Зрідженим газом
- зварювальні р о б о т и .

(кисень технічний, пропан-бутан);

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 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, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 2
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Кількість будівель і споруд
структурних підрозділів: 2.

(приміщень):

4, виробничих об'єктів

(цехів, дільниць):

2,

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

Інші відомості
Т.в.о. директора ТОВ «КОДАЦЬКЕ АГРО» Чегринець А . М . , головний інженер Ясиновськиї
В.М. , інженер-енергетик Якименко П.В. , інженер З ОП Гаркуша С.М. , як члени постійно
діючої комісії 3 перевірки Знань 3 охорони праці працівників підприємства, пройшлі
«П р і
саме
Законів
України
«Про
охорону
п р аці»,
знань
ОП,
п е р е в ір к у
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництв
та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності»,
«Про об'єкті
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів
комісіях, створених згідно наказів головного управління Держпраці у Дніпропетровські
області № 68
від 21.03.2018 р., № 102
від 27.06.2017 р. (копії витягів з протоколів
11 від 15.08.2018 р.,
№ 1 від 22.01.2018 р., виданих
ДНЗ «Дніпропетровський обласни
навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»;)

Наказом № 13 від 29.12.2017 р. створено комісію з перевірки Знань З питань охорони
праці у працівників підприємства - голова комісії - головний інженер «КОДАЦЬКЕ АГРО»
Ясиновський В.М. та члени комісії: інженер-енергетик Якименко П.В., інженер 3 охорони
праці Гаркуша С.М. пройшли перевірку знань з ОП, а саме Законів України «Про охорону
праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного Захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про
об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в
комісії, створеної Згідно наказу головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області № 102 від 27.06.2017 р.
(протокол № 1 від 22.01.2018 p.,
виданий ДНЗ
«Дніпропетровський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів А П К » ) .
Голова комісії — головний інженер ТОВ «КОДАЦЬКЕ АГРО» Ясиновський В.М. та члени
комісії: інженер-енергетик Якименко П.В. , інженер 3 охорони праці Гаркуша С.М. пройшли
перевірку Знань За результатами спеціального навчання,
а саме НПАОП 15.0-1.01-17
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах Зі зберігання та переробки
зерна»
(копія витягу з протоколу № 81-634-18 від 27.07.2018 p., виданий ТОВ «НВЦ
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»)
Головний інженер Ясиновський В.М. , (V група З електробезпеки, до та понад 1000 В) ,
інженер З ОП Гаркуша С.М.
(V група З електробезпеки, до та понад 1000 В) , інженеренергетик Якименко П.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшли перевірку
Знань
за результатами
спеціального навчання,
а саме НПАОП
40.1-1.21-98
«Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів» «Правила пожежної безпеки України» (витяг З протоколу № 5 6
від 26.01.2018 р . , виданий ТОВ «УК «Дніпробуд»).
Наказом № 15 від 02.01.2018 р.
призначено відповідального за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства інженера-енергетика Якименка П.В.
(V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) . , який пройшов перевірку знань За
результатами
спеціального
навчання,
а саме
НПАОП
40.1-1.21-98
«Правила
безпечної
експлуатації____ електроустановок____ споживачів» ,____ «Правила____ технічної____ експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (витяг З протоколу № 56
від 26.01.2018 p., виданий ТОВ «УК «Дніпробуд») у разі його відсутності, обов'язки
відповідального
за
справний
стан
та
безпечну
експлуатацію
електрогосподарства
покладаються на особу, яка виконує його обов'язки згідно З наказом, навчену і атестовану
відповідно нормативно-правовим документам.
Наказом № 65/1 від 27.01.2018 р. призначено відповідальних за пожежну безпеку на
підприємстві
головного
інженера
Ясиновського
В.М.
на
час
тривалої
відсутності
Ясиновського В.М., інженера-енергетика Якименка П.В., які пройшли перевірку знань за
результатами спеціального навчання, а саме «Правила пожежної безпеки України» (витяг з
протоколу № 237 від 21.03.2018 p., виданий ТОВ «УК «Дніпробуд»).
Наказом № 171 від 01.08.2018 р. призначено відповідального За безпечне виконання робіт
із переробки зерна головного агронома ТОВ «Кодацьке Агро» Гайдучика О.Ф., який пройшов
перевірку знань за результатами спеціального навчання,
а саме НПАОП 15.0-1.01-17
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки
зерна»
(копія протоколу № 3 від 01.08.2018 p.,
виданий постійно-діючою комісією
підприємства
ТОВ
«КОДАЦЬКЕ
АГРО»)
у разі
відсутності
Гайдучика
О.Ф.,
обов'язки
відповідального за безпечне виконання робіт з переробки зерна покладаються на головного
інженера ТОВ «КОДАЦЬКЕ АГРО» Ясиновського В.М.,
який пройшов перевірку Знань за
результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для
працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки Зерна» (копія витягу З
протоколу № 81-634-18 від 27.07.2018 p., виданий ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»),
Наказом № 63/1 від 27.03.2018 р. призначено відповідальних За безпечне виконання
зварювальних робіт — головного інженера Ясиновського В.М. (V група З електробезпеки, до
та понад 1000 В) на час тривалої відсутності Ясиновського В.М., інженера-енергетика
Якименка П.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , які пройшли перевірку
Знань за результатами спеціального навчання, а саме «Правила пожежної безпеки України»
(витяг з протоколу № 237 від 21.03.2018 p., виданий ТОВ «УК «Дніпробуд»); НПАОП 40.11.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів» (витяг з протоколу № 56 від 26.01.2018 р. ,
виданий ТОВ «УК «Дніпробуд»).
Наказом № 64/1 від 27.03.2018 р. призначені відповідальні За безпечне проведення
газополум'яних робіт керуючий дільницею Данієлян Т.П.
на час тривалої відсутності
Даніеляна Т.П. інженер 3 експлуатації МТП Альохин А.М. , які пройшли перевірку знань За
результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила безпеки систем

газопостачання» ДБН В 2,5-20-2001 «Газопостачання» (витяг з протоколу № 01-18Д від
16.02.2018 p., виданий ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»); «Правила пожежної
безпеки в Україні»
(витяг з протоколу № 237 від 21.03.2018 p., виданий ТОВ «УК
«Дніпробуд»); НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском» (витяг 3 протоколу № 41-18Д від 26.06.2018 p., виданий ТОВ СП
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС») .
Наказом № 153 від 12.07.2018 р. призначено відповідального за справний стан та
безпечну дію посудин, що працюють під тиском
інженера З експлуатації МТП Альохина А . М . ,
на час тривалої відсутності Альохина А.М.
(відпустка,
хвороба,
відрядження тощо)
обов'язки відповідального за справний стан та безпечну дію посудин, що працюють під
тиском покладаються на начальника гаража, Гициву А.Г. , які пройшли перевірку знань за
результатами спеціального навчання,
а саме НПАОП 0.00-1.59-87
«Правила будови та
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (витяг з протоколу № 41-18Д від
26.06.2018 р . , виданий ТОВ СП «Товариство технічного нагляду Д ІЕКС»).
Наказом № 154 від 12.07.2018 р. призначено відповідального з нагляду за утриманням та
безпечною експлуатацією п о с у д и н , що працюють під тиском керуючого дільницею Данієляна
Т.П., на час тривалої відсутності Даніеляна Т.П. (відпустка, хвороба, відрядження тощо)
обов'язки відповідального з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією посудин, що
працюють під тиском покладаються на інженера З експлуатації МТП Альохина А.М. , які
пройшли перевірку Знань за результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-1.59-87
«Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (витяг з
протоколу № 41-18Д від 26.06.2018 р. , виданий ТОВ СП «Товариство технічного нагляду
ДІЕКС»).
Наказом № 155 від 12.07.2018 р. призначено відповідального за безпечне зберігання
балонів із стисненим і зрідженим газами начальника гаража, Гициви А.Г., на час тривалої
відсутності Гициви А.Г. (відпустка, хвороба, відрядження тощо) обов'язки відповідального
за безпечне зберігання балонів із стисненим і зрідженим газами покладаються на інженера
З
експлуатації
МТП
Альохина
А.М.
які
пройшли
перевірку
Знань
за
результатами
спеціального
навчання,
а
саме
НПАОП
0.00-1.59-87
«Правила
будови
та
безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском» (витяг з протоколу № 41-18Д від 26.06.2018
р . , виданий ТОВ СП «Товариство технічного нагляду Д ІЕКС»).
Інженер з ОП Гаркуша С.М. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будоЕИ
та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила
безпеки систем газопостачання» ДБН В 2,5-20-2001 «Газопостачання» (витяги З протоколів №
108-17Д від 22.12.2017 p., № 104-17Д від 15.12.2017 p., виданих ТОВ СП «Товариство
технічного нагляду Д І Е К С » ) .
Робітники,
які виконують роботи із переробки зерна Ревука Н . Г . , Ветохіна Н . І . ,
Рябоконь О.M., Кікоть JI.B., Сивак С.В., Гапоненко A.C., Ворон І.В., пройшли чергову
перевірку знань а саме інструкцій З О П , в межах виконуваних р о б і т , Знань з питань
пожежної безпеки, НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на
роботах зі зберігання та переробки зерна» (копія протоколу № 2 від 01.08.2018 p.,
виданий постійно-діючою комісією підприємства ТОВ «КОДАЦЬКЕ А Г Р О » ) .
Електрогазозварник Рябеев В.А.,
(III група з електробезпеки, до 1000 В) пройшов
навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд» присвоєна робітнича кваліфікація «Електрогазозварник»
(посвідчення електрогазозварника № 13179 протокол № 818 від 08.09.2016 р.) та пройшов
перевірку знань постійно-діючою комісією підприємства, а саме інструкцій з ОП, в межгзх
виконуваних робіт, знання з питань пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови
та
безпечної
експлуатації
посудин,
що
працюють
під
тиском»,
«Правила
технічної
експлуатації електроустановок споживачів» (копії протоколів № 6 від 02.04.2018 р . , № 2
від 01.04.2018 p., № 5 від 02.04.2018 p.).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

Наказом по підприємству № 13 від 02.01.2018 р. створено службу З охорони праці у особі
інженера з ОП Гаркуши С.М.
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт
підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 11 від 02.01.2018 р. затверджено перелік
інструкцій з охорони п р а ц і , що діють на підприємстві. В тому числі затверджено
інструкцію 3 охорони праці:
№ 1 «По наданню долікарської допомоги»;
№ 27 «Для
газозварника»; № 28 «Для електрогазозварника»; № ЗО «Під час перевезення, приймання,
зберігання і видачі балонів Зі стисненими і зрідженими гаами»; № 44 «З вимог безпеки при
роботі на Зернотоках» ; № 49 «Для комірника».
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку Знань та відповідні інструктажі З
питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
З

навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журнал
реєстрації_____ вступного
інструктажу
з
питань
охорони
п р а ц і ; журнали
реєстрації
інструктажів
з
питань
охорони
праці
на
робочому місці
З відмітками
проведення
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Довідка з наявності необхідної експлуатаційної документації на обладнання:агрегат
Зварювальний
на шасі,
модель
«АДД-4002»,
інв. №
52,
2002
рік.виг.,
(Україна);
трансформатор зварювальний, модель «ТДМ-403», інв № 08-24, 2007 рік.виг.
(Україна);
різак газовий, модель «ДОНМЕТ» інв. № 10.11, 2012 рік.виг., (Україна); редуктор газовий
кисневий, модель «БКО-50ДМ», інв. № 14.15, 2012 рік. в и г . , (Украіеа); редуктор газовий
пропановий, моделі, «БПО-5ДМ», інв. № 17.18, 2012 рік.виг., (Украіеа), балон стальний
для пропан-бутану:
(3-50-2,5-К ДСТУ 3245-95)
2015 р. в.,
(Україна) - 4 од; балон
ГОСТ 949-73) 2015 р. в.., (Україна) - 4 о д . ;
стальний для кисню т е х нічного:____ (50-150У
зерноочистний комплекс, моделі «ВЦ-25», 1980 рік.виг. (СРСР) — 3 од.; зерномет, моделі
«ЗМ-60», 1980 рік.виг,
(СРСР); зерномет, моделі «ЗМ-90», 1990 рік.виг,
(СРСР); яке
застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
експлуатаційної документації,

Довідка про те, що робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального Захисту, в т . ч . :
- каски захисні універсальні (Україна)
- черевики (Україна);
- рукавиці (Україна);
- костюми х/б (Україна);
- костюм зварника (Україна) — 3 компл.;
- зварювальний щиток із захисним світлофільтром (Україна) — 3 од.;
- діелектричні рукавички, 2017 р.в., Україна
- 2 пари;
- діелектричні боти, 2017 р. в. (Україна) - 2 п а р и ;
- діелектричні калоші, 2017 р. в. (Україна) — 2 п а р и ;
- діелектричний килимок (75x75), 2017 р. в. (Україна);
Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Наказом № 24-ОП від
28.05.2018 р. створено комісію 3 приймання і перевірки засобів індивідуального захисту,
що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.
засобів індивідуального захисту,

ТОВ «КОДАЦЬКЕ АГРО» забезпечене нормативно-правовою документацію, що розповсюджується
на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т . ч . :
- Закон України «Про охорони праці»;
- «Перелік
робіт
підвищеної
небезпеки»,
наказ
Держнаглядохоронпраці
№
15
від
26.01.2005 р . ;
і
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів
що діють на підприємстві»;
про охорону п р а ц і , :
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників»;
- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час Зварювання металів»;
- НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі
зберігання та переробки з е рна»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском»
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці j
дозволяє дотримуватися
вимог
нормативно-правових актів
З охорони пра ц і , під час
виконання робіт, які декларуються.
У ТОВ «КОДАЦЬКЕ АГРО» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, навчальними тг
наочними посібниками з охорони п р а ц і , актами законодавства та державними міжгалузевим!
та
галузевими
нормативними
актами
про
охорону
п р а ц і , методичною
і
довідкової
літературою,
навчальними
програмами,
програмним
забезпеченням
для
персональни:
комп'ютерів,
необхідними
для
проведення
навчання,
інструктажу
та
консультації

працівників з пиі_-__
охорони п р а ц і .
нормативи)

"/

вого законодавства,

охорони праці,

перевірки знань з питань

еріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

’
А.М. Чегринець

(ініціали та прізвище)

и з ________ ___
Декларація зареєстроЕЗна у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
20^^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.".

