
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

в і д о м о с т і  про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕ2КЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АГРОФІРМА «НОВАТОР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52542. Дніпропетровська обл.. Синельниківський район с. Діброва. 
в у л .  Шкільна, буд. 1. ЄДРПОУ 33826161 
Директор: Потоцький Сергій Олександрович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРП О У, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тел./факс ГОбб') 732-26-48: 732-24-09; e-mail: maksimov@msm.ua
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 території Дніпропетровський області. Дніпропетровська обл.. Синельниківський район 
с. Діброва, вул. Дніпрова, буд. 98
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 

наслідків можливої шкоди Д О Г О В Ір  НЄ УКЛадаВСЯ 
(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Аудит не проводився___________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

я. Потоцький Сергій Олександрович.
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

Зварювальні роботи. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із 
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (кисень 
технічний, пропан - бутані
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

5 робочих МІСЦЬ.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

1 робоче місце на ЯКОМУ У ТОМ ЧИСЛІ існує підвищений ризик виникнення травм
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративна будівля 1 од., механічна майстерня 1 од., промисловий майданчик.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:maksimov@msm.ua


Інші відомості

Директор тов «АГРОФІРМА «НОВАТОР» Потоцький Сергій Олександрович 
Пройшов навчання в ДП 7ІНКК «Моноліт» та перевірку знань згідно «Загального курсу 
охорони прані» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 535 від 
15 червня 2016 р.
Відповідальною особою за зварювальні роботи, зберігання балонів, та інших ємностей із 
стисненим, зрідженим, газом (кисень технічний, пропан - бутан) призначено наказом № 
60-РП від 19.12.2017 р.: Головного механіка Явдошляра Є.А. який пройшов навчання в 
ДП ДНКК «Моноліт» протокол № 841 від 09.09.2016 р. та перевірку знань у комісії з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу № 44 від 07.10.2015 р. ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.59-86 правила будови і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском, також пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» 
протокол № 819 від 12.09.2016 р. та перевірку знань у комісії з питань пожежної безпеки, 
створеної на підставі наказу № 26 від 04.01.2016 р.;
Головного енергетика Іваниці М.С. (при відсутності головного механіка) який пройшов 
навчання в ДП ДНКК «Моноліт» протокол № 841 від 09.09.2016 р. та перевірку знань у 
комісії з питань охорони праці, створеної на підставі наказу № 44 від 07.10.2015 р. ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.59-86 правила будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском, також пройшов навчання в ДП ДНКК 
«Моноліт» протокол № 819 від 12.09.2016 р. та перевірку знань у комісії з питань 
пожежної безпеки, створеної на підставі наказу № 26 від 04.01.2016 р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони прані та 
промислової безпеки;

На підприємстві згідно наказу № 1-СОП від 03.12.2012 р. створена служба охорони праці 
яка функціонує в особі заступника директора з охорони праці та екології Гоменюк Юрія 
Вікторовича який пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань згідно 
«Загального к у р с у  охорони праці» На підприємстві створена постійно діюча комісія з 
питань навчання і перевірки знань з питань охорони праці, склад комісії переглянуто 
згідно наказу № 61-ОП/К від 19.12.2017 р. Голова комісії - головний інженер 
Жолобенко В.О. посвідчення № 122-553 від 18.12.2017 р. засідання комісії з питань і 
перевірки знань з о х о р о н и  праці, створеної на підставі наказу №405 від 30.11.2016 р. ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області; члени комісії - заступник директора з охорони 
праці та екології Гоменюк Ю.В. посвідчення № 090300 від 01.06.2017 р. засідання комісії з 
питань і перевірки знань з охорони праці, створеної на підставі наказу № 102 від
27.06.2017 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській областкголовний енергетик Іваниця 
М.С. посвідчення № 075035 від 22.06.2016 р. засідання комісії з питань і перевірки знань з 
охорони праці, створеної на підставі наказу № 44 від 07.10.2015 р. ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області: головний механік Явдошляр С.А. посвідчення № 075034 від
22.06.2016 р. засідання комісії з питань і перевірки знань з охорони праці, створеної на 
підставі наказу № 44 від 07.10.2015 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;
На підприємстві наказом № 61-ОП/К від 19.12.2017 р. створена комісія з питань 
перевірки знань електробезпеки працівників (голова комісії - Іваниця М.С. V група 
електробезпеки, допущений до робіт в електроустановках до та понад 1000 В. посвідчення 
№ 897312 на підставі п р о т о к о л у  № 1093 від 19.09.2018 р.. засідання комісії з питань 
охорони праці створеної на підставі наказу № 68 від 21.03.2018 р. ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області: головний інженер Жолобенко В.О. IV група електробезпеки, 
допущений до робіт в електроустановках до 1000 В. посвідчення № 084479 на підставі 
протоколу №569 від 31.05.2017 р.. засідання комісії з питань і перевірки знань з охорони 
праці, створеної на підставі наказу № 405 від 30.11.2016 р. ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області: заступник директора з охорони праці та екології Гоменюк 
Ю.В. III група електробезпеки, допущений до робіт в електроустановках до 1000 В. 
посвідчення № 090048 на підставі протоколу №1396 від 31.05.2017 р.. засідання комісії з 
питань і перевірки знань з охорони праці, створеної на підставі наказу № 102 від



27.06.2017 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, створеної на підставі наказу 
№405 від 30.11.2016 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області: головний механік 
Явдошляр Є.A. IV група електробезпеки, допущений до робіт в електроустановках до 
1000 В. посвідчення № 085963 на підставі протоколу № 746 від2.07.2017 р.. засідання 
комісії з питань і перевірки знань з охорони праці, створеної на підставі наказу №405 від
30.11.2016 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області).
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві організовано проведення інструктажів та стажування працівників, 
ведуться «Журнал вступного інструктажу з охорони праці». «Журнал рєістрапії 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», розроблені та затверджені план 
та програма вступного інструктажу з о х о р о н и  праці, інструкції з охорони праці складені 
відповідно з НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», 
у тому числі інструкції. ЮП № 32 Інструкція з охорони праці під час перевезення, 
прийомі, зберіганні та видачі балонів із стисненими та скрапленими газами: ЮП № 34 
Інструкція з охорони праці під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт; ЮП 35 
Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з використанням драбин та драбинок; ЮП 
№ Інструкція з о х о р о н и  праці при експлуатації балонів із стисненими та скрапленими 
газами: ЮП № 44 і н с т р у к ц і я  з  о х о р о н и  праці при виконанні робіт із застосуванням засобів 
індивідуального захисту: ЮП № 49 Інструкція з охорони праці з надання першої 
долікарської допомоги: ЮП № 16 Інструкція з охорони праці для електрогазозварника.

Згідно з вимогами Мінпраці від 29.12.04 р. №336 на підприємстві розроблені посадові 
інструкції керівників та фахівців. Працівникам підприємства, що зайняті на роботах з 
підвищеною небезпекою, своєчасно проводяться медичні огляди (заключний акт від
28.09.2018 р. КЗ «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10). 
Працівники, які заліяні на роботах з підвищеною небезпекою» пройшли псіхофізеологічну 
експертизу.
Всі працівники, які задіяні на роботах з підвищеною небезпекою забезпечені та 
використовують власні 313. а саме: спец, одяг, спец, взуття, захисні каски, респіраторі та 
рукавиці. Працівники забезпечені в повному обсязі санітарно-побутовими 
приміщеннями.
Працівники які виконують роботи з підвищеною небезпекою:
Жбанчиков Євгеній Георгійович навчався у ПТУ №13 за професією електрогазозварник 
диплом HP № 11988405 від 22.06.2000 р. допущений до ручної дугової зварки та газової 
зварки ДП «Придніпровський ЄТП» протокол № 40 від 31.07.2017 р.;
Литвинський Дмитро Георгійович навчався у ПТУ №6 за професією електрогазозварник 
диплом HP № 36418296 від 22.06.2000 р. допущений до ручної дугової зварки та газової 
зварки ДП «Придніпровський ЄТЦ» протокол № 41 від 31.07.2017 р.;
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Устаткування, яке використовують на роботах з підвищеною небезпекою, а сім є 
балони з технічним киснем -  6 од., балони з пропан -  бутаном -  3 од. (договір ні zic tü  
балонів зі стисненим зрідженим газом з ТОВ «Промислові гази» № 380541 від 18.0“. 1 “ г 
газовий різак, Україна м. Краматорськ, завод автогенного устаткування «ДОНМЕТ 
Р98.001-347.00.000.ЄТ; зварювальний полуавтомат інвекторний ПРОФІ MIG-200G 
серійний номер 120930248, Україна, м. Дніпро.

ТОВ «АГРОФІРМА «НОВАТОР» забезпечено нормативно-правовою документацією: 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюй 
під тиском».
НПАОП 0.00-1.24-10. «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом».

J



НПАОП 0.00-1.75-15. «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт».
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила о х о р о н и  праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
НПАОП 0.00-1.58-12. «Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування 
та електромереж на відкритих гірничих роботах».
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального 
захисту органів дихання».
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями».
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском».
НПАОП 0.00-3.10-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам гірничодобувної промисловості».
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту».
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства»
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»

На підприємстві Ф у н к ц і о н у є  кабінет з о х о р о н и  праці обладнаний комп'ютерами (2-од.). 
навчально-методичною бібліотекою та наочною агітацією нормативно-правової та

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі

Держпраці^ ^ л ^ г ^ * - ^ ^ ^ ^  2 0 ^ р. N _______ .

П р и м іт к и :
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог 
П о р я д к у  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".

матеріально-технічної базй навчально-методичного забезпечення).

С.О. Потоцький

(підпис) (ініціали та прізвище)


