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Відомості про роботодавця Т овариство  з обмеженою відповідальністю  «Рантьє»_______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____ 53810, Д н іпроп етровська обл., А постолівський р-н, с. Н и ва  Трудова, вул. К аш танова, 11
місцезнаходження,

___________________________________________32949090__________________________
код згідно з ЄДРПОУ

_______________________ директор  -  В акулю к О лег В асильович_________________________ _____
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

___________________ приймальна: 067-638-47-49; ois@ksgagro.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;
53810, Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Нива Трудова, вул. Каштанова, 11_________

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 за результатами проведеної 
ідентифікації підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки, тому страхування цивільної

(найменування страхової компанії,
відповідальності перед третіми особами не передбачено____________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився________

(дата проведення аудиту)
___________________________ Я, Вакулюк Олег Васильович,_____________________________________

(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 (п.6 додатку 6 до Порядку);______________
- Роботи в колодязях, траншеях, бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях) (п.8 

додатку 6 до Порядку):______ _______________________________________________________________________
- Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (гі.18 додатку 6 до 

Порядку), а саме кисень стиснений технічний, ацетилен розчинений технічний; пропан-бутан 
технічний;_______________________________ _________________________________________________________

- Зварювальні роботи (п.19 додатку 6 до Порядку);_________________________________________
(найменування виду робіт

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кілкість працівників -  54. із них 46 для яких існує підвищений ризик виникнення травм____________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
В складі ТОВ «Рантьє» знаходяться наступні структурні підрозділи:_________________________________

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

mailto:ois@ksgagro.com


1) «Адміністративна будівля»: 53810, Дніпропетровська область. Апостолівський район.______ с. Нива
Трудова, вул. Каштанова. 11; (договір оренди нерухомості з ТОВ «Фактор Д» №19/01/2018 від
19.01.2018 строком дії до 31.12.2020):_________________________________________________
2) «Комбікормовий завод»: 53810. Дніпропетровська область. Апостолівський район, с. Нива Трудова, 
вул. Каштанова. 19:______________________________________________________ ____________________
3) «Нафтозаправна станція»: 53810. Дніпропетровська область. Апостолівський район, с. Нива 
Трудова, вул. Каштанова. 19;_____________________________________________________
4) «Свиновідгодівельний комплекс»: 53810, Дніпропетровська область. Апостолівський район.______
с. Нива Трудова, вул. Каштанова. 52; ____________________________________________
5) «Санбійня промислового свинокомплексу»: 53810. Дніпропетровська область. Апостолівський 
район, с. Нива Трудова, вул. Каштанова. 52 в; (договір оренди нерухомості з ТОВ «Фактор Д» 
№ 19/01 /2018-7 від 19.01.2018 строком дії до 31.12.2020):__________________________________________
6) «Котельня промислового свинокомплексу»: 53810. Дніпропетровська область. Апостолівський 
район, с. Нива Трудова, вул. Каштанова. 52 в;___________________________________________________
7) «Майстерня з ремонту механічного обладнання»: 53810. Дніпропетровська область. Апостолівський 
район, с. Нива Трудова, вул. Ш кільна. 16; (договір оренди нерухомості з ТОВ «Фактор Д» 
№19/01/2018-2 від 19.01.2018 строком дії до 31.12.2020);__________________________________________
8) «Автотракторний парк»: 53810. Дніпропетровська область. Апостолівський район, с. Нива Трудова, 
вул. Шкільна. 16; (договір оренди нерухомості з ТОВ «Фактор Д» №19/01/2018-5 від 19.01.2018 
строком дії до 31.12.2020):_____________________________________________________________________
9) «Племінна ферма» 53810. Дніпропетровська область. Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. 
Каштанова. 52 в; (договір оренди нерухомості з ТОВ «Фактор Д» № 19/01/2018-6 від 19.01.2018);______
10) «Очисні будівлі зі спорудами»: 53810. Дніпропетровська область. Апостолівський район.________
с. Нива Трудова, вул. Ш кільна. 15к. (договір оренди нерухомості з ТОВ «Фактор Д» № № 19/01/2018-4 
від 19.01.2018 строком дії до 31.12.2020).__________________________________________________________

Інші відомості В акулю к О лег В асильович, директор - здійснює загальне керівництво
і координацію робіт з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві;_________________
Гнидю к Геннадій П авлович , головний інженер -  відповідальна особа за забезпечення____________
функціонування охорони праці на підприємстві (наказ №4 від 15.01.18); за технічний стан і безпечну 
експлуатацію систем газопостачання підприємства та виконання газонебезпечних робіт (наказ № 7 від
15.01.18); виконання нагляду за утримуванням та безпечною експлуатацією виробничого обладнання 
(наказ №11 від 15.01.18); за технічний стан механізмів і безпечну експлуатацію систем захисту під час 
виконання робіт на висоті (наказ №12 від 15.01.18); як особа, яка має право видавати наряди-допуски 
на виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ №15 від 15.01.18); як особа яка має право видавати 
письмові дозволи (наряди-допуски) на проведення тимчасових зварю вальних та інших вогневих 
робіт (наказ №17 від 15.01.18); за технічний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під 
тиском (наказ №37 від 22.01.18); голова комісії по перевірці знань з питань охорони праці у
працівників підприємства;____________________________________________________________________
Б аранова Т етяна М ихайлівна, інж енер з охорони праці - відповідальна особа за дотримання
чинного законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (наказ №4 від 15.01.18); член__
комісії по перевірці знань з питань охорони праці у працівників підприємства;________________________
Л итвиненко С ергій М ихай лович , інженер з механізації та  автом ати зац ії виробничих процесів 
(експлуатаційна служба) - відповідальна особа за технічний стан та безпечну експлуатацію 
виробничого обладнання на дільниці (наказ №11 від 15.01.18); за технічний стан і забезпечення 
охорони праці під час виконання робіт на висоті на дільниці (наказ № 12 від 15.01.18); за підготовку та 
ведення тимчасових вогневих робіт, пожежну безпеку місць проведення вогневих робіт (наказ №17 від
15.01.18); за перевірку газополум'яної апаратури (наказ №37 від 22.01.18); за справний стан і безпечну
експлуатацію обладнання під тиском (наказ №99 від 20.08.18);____________________________________
Іскендеров Вугар Аріф огли, н ач ал ьн и к  відділу кап італьн и х  рем онтів -  відповідальна особа за 
технічний стан та безпечну експлуатацію виробничого обладнання на дільниці (наказ №11 від
15.01.18); за технічний стан і забезпечення охорони праці під час виконання робіт на висоті на 
дільниці (наказ №12 від 15.01.18); за підготовку та ведення тимчасових вогневих робіт, пожежну 
безпеку місць проведення вогневих робіт (наказ №17 від 15.01.18);________________________________



Чирченко Ігор Віталіевич, начальник автотракторного парку- відповідальна особа за технічний
стан і експлуатацію колісних транспортних засобів (далі КТЗ), випуск на лінію КТЗ (наказ №8 від
15.01.18); за технічний стан та безпечну експлуатацію виробничого обладнання на дільниці (наказ 
№11 від 15.01.18); за технічний стан і забезпечення охорони праці під час виконання робіт на висоті на 
дільниці (наказ №12 від 15.01.18); за підготовку та ведення тимчасових вогневих робіт, пожежну 
безпеку місць проведення вогневих робіт (наказ №17 від 15.01.18); за справний стан і безпечну
експлуатацію обладнання під тиском (наказ №99 від 20.08.18);____________________________________
Р акеви ч  Сергій В олодим ирович, м айстер з ремонту технологічного устаткуван ня______________
(ком бікорм овий завод) - відповідальна особа за технічний стан та безпечну експлуатацію 
виробничого обладнання на дільниці (наказ №11 від 15.01.18); за технічний стан і забезпечення 
охорони праці під час виконання робіт на висоті на дільниці (наказ №12 від 15.01.18); за підготовку та 
ведення тимчасових вогневих робіт, пожежну безпеку місць проведення вогневих робіт (наказ №17 від
15.01.18); член комісії по перевірці знань з питань охорони праці у працівників підприємства;_________
Титов О лег В алерійович, л ік ар  ветери нарн ої медицини санбійні - відповідальна особа за 
виконання працівниками правил безпеки при виконанні газонебезпечних робіт, за технічний стан і
безпечну експлуатацію систем газопостачання, газового обладнання (наказ №7 від 15.01.18).__________
П анкєсв Я рослав В олодим ирович -  ю рисконсульт, член комісії по перевірці знань з питань 
охорони праці у працівників підприємства._____________________________________________________

Адміністративно -  технічні працівники підприємства, діяльність яких пов'язана з організацією 
безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки, у встановлені терміни проходять навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці за нормативно-правовими актами, додержання яких входить 
до їхніх функціональних обов'язків:____________________________________________________________

- Загальн ий  курс О хорони прац і (законодавчі акти  з охорони праці, гігієни праці,________
пожежної безпеки) -  витяг з протоколу № 4 від 24.03.17, виданий комісією з перевірки знань з______
питань охорони праці, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №13 
від 24.03.2017, який засвідчує, що інженер з охорони праці Баранова Т.М. (посвідчення № б/н) 
пройшла навчання в ДНЗ «Дніпропетровський обласний навчальний центр АПК; - витяг з протоколу 
№  195 від 24.05.17, виданий комісією з перевірки знань з питань охорони праці, що створена на 
підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №405 від 30.11.2016, який засвідчує, що 
директор Вакулюк О.В. (посвідчення № 00001322). головний інженер Гнидюк Г.П. (посвідчення № 
00001323). директор комбікормового заводу Васянович О.В. (посвідчення № 00001324) пройшли 
навчання в ПП КРІОЛ; - витяг з протоколу № 140/4.11-18 від 15.05.18, виданий комісією з перевірки 
знань з питань охорони праці, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області № 68 від 21.03.2018, який засвідчує, що майстер з ремонту технологічного устаткування 
Ракевич С.В. (посвідчення № 00000845), інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів 
Литвиненко С.М. (посвідчення № 00000846), пройшли навчання в ПП КРІОЛ; - витяг з протоколу № 
206/4.11-18 від 05.07.18, виданий комісією з перевірки знань з питань охорони праці, що створена на 
підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018, який засвідчує, що 
майстер цеху Настенко Ж.В. (посвідчення № 00001342), начальник відділу капітальних 
ремонтів Іскендеров В.А.(посвідчення № 00001340), начальник АТП Чирченко І.В.(посвідчення № 
00001341). юрисконсульт (член комісії) Панкєсв Я.В. (посвідчення № 00001339), пройшли навчання в 
ПП КРІОЛ; ______________________________________________________________________________

- П равила охорони праці під час ви конан ня  робіт на висоті (Н П А О П  0.00-1.15-07) -  витяг 
з протоколу № 143/4.11-18 від 15.05.18. виданий комісією з перевірки знань з питань охорони праці, 
що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018. який 
засвідчує, що головний інженер Гнидюк Г.П. (посвідчення № 00000833), інженер з охорони праці 
Баранова Т.М. (посвідчення № 00001513). інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів 
Литвиненко С.М. (посвідчення № 00000835). начальник відділу капітальних ремонтів Іскендеров 
В.А.(посвідчення № 00001514). інженер з організації експлуатації та ремонту Бондарець В.П. 
(посвідчення № 00000834) пройшли навчання в ПП КРІОЛ; витяг з протоколу № 207/4.11-18 від
05.07.18. виданий комісією з перевірки знань з питань охорони праці, що створена на підставі наказу 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018. який засвідчує, що юрисконсульт 
(член комісії) Панкєсв Я.В. (посвідчення № 00001348). пройшов навчання в ПП 
КРІОЛ; 



- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НГ1АОІ1 0.00-1.15-07);
Т ипова інструкція з орган ізац ії безпечного проведення газонебезпечних робіт (Н П А О ІІ 0.00-5.11- 
85); - витяг з протоколу №  409 від 19.09.17. виданий комісією з перевірки знань з питань охорони 
праці, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від
27.06.2017. який засвідчує, що директор комбікормового заводу Васянович О.В. (посвідчення № 
00002257). майстер цеху Настенко Ж.В. (посвідчення № 00002258). майстер з ремонту технологічного 
устаткування Ракевич С.В. (посвідчення № 00002260) пройшли навчання в ПП КРІОЛ;______________

- Типова інструкція  з орган ізац ії безпечного проведення газонебезпечних робіт (Н ПАО П  
0.00-5.11- 85); Ін струкц ії з охорони праці під час ви кон ан н я  робіт в транш еях, колодязях, 
кам ерах, ш урфах, закри ти х  єм ностях - витяг з протоколу № 563 від 16.12.15, виданий комісією з 
перевірки знань з питань охорони праці, що створена на підставі наказу Г'У Держпраці у 
Дніпропетровській області № 44 від 09.10.2015. який засвідчує, що головний інженер Гнидюк Г.П. 
(посвідчення № 00002056). інженер з охорони праці Баранова Т.М. (посвідчення № 00002055),інженер 
з механізації та автоматизації виробничих процесів Литвиненко С.М. (посвідчення № 00002057), 
пройшли навчання в ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд»;___________________________

- П равила охорони прац і під час роботи з інструментом  та пристроям и (Н ПА О П  0.00-1.71- 
13) -  витяг з протоколу № 141/4.11-18 від 15.05.18, виданий комісією з перевірки знань з питань 
охорони праці, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від
21.03.2018, який засвідчує, що головний інженер Гнидюк Г.П. (посвідчення № 00000830). інженер з 
охорони праці Баранова Т.М. (посвідчення № 00001549), начальник відділу капітальних 
ремонтів Іскендеров В.А.( № 00000831), майстер з ремонту технологічного устаткування Ракевич С.В. 
(посвідчення № 00000832) пройшли навчання в ПП КРІОЛ; витяг з протоколу № 208/4.11-18 від
05.07.18, виданий комісією з перевірки знань з питань охорони праці, що створена на підставі наказу 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018, який засвідчує, що юрисконсульт 
(член комісії) Панкєєв Я.В. (посвідчення № 00001349), пройшов навчання в ПП КРІОЛ; витяг з 
протоколу № 386/4.11-18 від 24.10.18, виданий комісією з перевірки знань з питань охорони праці, що 
створена на підставі наказу Г'У Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018. який 
засвідчує, що інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів Литвиненко С .М . 
(посвідчення № 00002190), інженер з організації експлуатації та ремонту Бондарець В.П. (посвідчення 
№  00002190) пройшли навчання в ПП КРІОЛ;_____________________________________________________

- П рави ла безпеки систем газопостачання (Н ПА О П  0.00 -1.76-15) - витяг з протоколу № 589 
від 23.12.15. виданий комісією з перевірки знань з питань охорони праці, що створена на підставі 
наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 44 від 09.10.2015. який засвідчує, що майстер з 
ремонту технологічного устаткування Ракевич С.В. (посвідчення № 00002138) пройшов навчання в 
ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд»; - витяг з протоколу № 551 від 06.12.17, виданий 
комісією з перевірки знань з ииіань охорони праці, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017. який засвідчує, що головний інженер Гнидюк І .І І  
(посвідчення № 00002844), лікар ветеринарної медицини Титов О.В. (посвідчення № 00002845) 
пройшли навчання в ПП КРІОЛ;______________________________________________________________

- П равила охорони праці під час експлуатац ії вантаж опідійм альних кран ів , підійм альних 
пристроїв і відповідного обладнання (Н ПА О П  0.00-1.80-18) витяг з протоколу № 251/4.11-18 від
07.08.18. виданий комісією з перевірки знань з питань охорони праці, що створена на підставі наказу 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018, який засвідчує, що головний інженер 
Гнидюк Г.П. (посвідчення № 00001534). інженер з охорони праці Баранова Т.М. (посвідчення № 
00001535). інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів Литвиненко С.М. (посвідчення 
№ 00001539). начальник в і л л і л у  капітальних ремонтів Іскендеров В.А.(посвідчення № 00001540). 
начальник АТП Чирченко 1.В.(посвідчення № 00001541). майстер з ремонту технологічного 
устаткування Ракевич С.В. (посвідчення № 00001538). юрисконсульт (член комісії) Панкєєв Я.В. 
(посвідчення № 00001536). пройшли навчання в ПП КРІОЛ;_______________________________________

- П равила охорони праці під час експлуатац ії обладнання, що працю є під тиском  
(Н П А О П  0.00-1.81-18) - витяг з протоколу № 249/4.11-18 від 07.08.18. виданий комісією з перевірки 
знань з питань охорони праці, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області № 68 від 21.03.2018. який засвідчує, що головний інженер Гнидюк Г.П. ( посвідчення № 
00001511). інженер з охорони праці Баранова Т.М. (посвідчення № 00001512). інженер з механізації і а 
автоматизації виробничих процесів Литвиненко С.М. (посвідчення № 00001515). начальник АТП



Чирченко І.В.(посвідчення № 00001516), майстер з ремонту технологічного устаткування Ракевич С .В. 
(посвідчення № 00001514), юрисконсульт (член комісії) Панкєєв Я.В. (посвідчення № 00001513),
пройшли навчання в ПП KP1QJ1:_____________________________________________________________

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) -
витяг з протоколу № 518 від 16.11.17, виданий комісією з перевірки знань з питань охорони праці, що 
створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017, який 
засвідчує, що головний інженер Гнидюк Г .П .- група з електробезпеки V (посвідчення № 00002775). 
майстер з ремонту технологічного устаткування Ракевич С.В. -  група з електробезпеки 1У( посвідченії я 
№ 00001457) пройшли навчання в ПП KPIOJI; - витяг з протоколу № 142/4.11-18 від 15.05.18. виданий 
комісією з перевірки знань з питань охорони праці, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018, який засвідчує, що інженер з охорони праці Баранова 
Т.М. -  група з електробезпеки IV (посвідчення № 00001456). інженер з механізації та автоматизації 
виробничих процесів Литвиненко С .М .- група з електробезпеки III (посвідчення № 00000849). 
начальник АТП Чирченко І.В .- група з електробезпеки III (посвідчення № 00000850). пройшли 
навчання в ПП KPIOJI;____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Служба охорони праці представлена посадою «інженер з охорони праці» та була створена на______
підставі наказу № 21-в від 14.12.2012р . Наказом № 253-к від 01.08.2014 р. інженером з охорони праці 
призначена Баранова Тетяна Михайлівна. Основні завдання та функції служби охорони праці 
викладені в Положенні про службу охорони праці на підприємстві, затвердженому наказом директора 
№ 208-в від 22.08.2013р. (переглянуто і введено в дію наказом директора № 156 від 11.07.2017р). На 
виконання вимог ст. 13. ст.16. ст.17 Закону України "Про охорону праці", з метою забезпечення 
функціонування Системи управління охороною праці (СУОП). наказами директора введено в дію 
переглянуті Положення з питань охорони праці, що діють на підприємстві: Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 157 від 11.07.17); Положення 
про систему управління охороною праці на підприємстві (СУОП) (наказ № 34 від 17.01.18); 
Положення про Комісію з охорони праці на підприємстві (наказ № 45 від 01.02.18); Положення про 
порядок виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ № 45 від 01.02.18); Положення про 
проходження медичних оглядів для працівників підприємства (наказ № 45 від 01.02.18); Положення 
про видачу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисн д ія
працівників підприємства (наказ № 45 від 01.02.18).______________________________________________

наявністю служби охорони праці

Наказами директора № 78 від 15.03.16, № 152 від 08.09.16. № 176 від 28.08.2017. № 201 від 10.11.17 
введені в дію переглянуті та розроблені інструкції з питань охорони праці по професіях згідно 
штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, у тому числі інструкції по 
задекларованих видах робіт: Інструкція з охорони праці для електрогазозварника ОП 10.16; Інструкція 
з охорони праці для слюсаря-ремонтника ОП 11.16; Інструкція з охорони праці під час ремонту та 
утримання виробничих приміщень ОП 17.17; Інструкція з охорони праці з експлуатації, зберігання та 
транспортування балонів 0П 31.16; Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із 
застосуванням драбин О П 33.16; Інструкція з охорони праці «Вимоги безпеки під час ван тажно- 
розвантажувальних робіт» ОП 35.16; Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із 
застосуванням спеціальних страхувальних засобів ОП 37.16; Інструкція з охорони праці під час 
виконання робіт по заготівлі, різанні скла і склінню вікон ОП 40.16; Інструкція з охорони праці j і ід 
час робіт із застосуванням лебідки для підіймання працівників ОП 42.17; Інструкція з охорони праці 
під час робіт пов'язаних з розробкою грунтів при риття котлованів, траншей ручним або 
механізованим способом ОП 44.16; Інструкція з охорони праці «Вимоги безпеки під час робіт у 
замкнених просторах» ОП 46.16; Інструкція з охорони праці під час роботи з пально-мастильними 
матеріалами 011 53.17; Інструкція з охорони праці для забивача худоби при роботі з пальником 
ручним при газоподібному паливі ОП 61.16. Внесені відповідні записи в Журнал реєстрації інструкцій 
з охорони праці на підприємстві та Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємс тві.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки іа 
дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, повторний. 
позаплановий та цільовий. Програми інструктажів з питань охорони праці переглянуто та затверджено



наказом директора № 21 від 15.01.2018 р. 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.____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, один раз на рік проходять навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці за нормативно-правовими актами, додержання яких входить 
до їхніх функціональних обов'язків. Наказом директора № 29 від 16.01.2018 р. затверджено план - 
графік навчання з питань охорони праці для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки. 
Програми навчання з питань охорони праці переглянуто та затверджено наказом № 33 від 17.01.2018 
Перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється постійно-діючою комісією з 
перевірки знань з питань охорони праці, склад якої затверджено наказом директора № 18 від
15.01.2018 р. Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ПП
КРІОЛ.______________________________________________________________________________________
До виконання заявлених робіт допущені працівники які пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці: Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) 
протокол № 18 від 17.10.18; Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 
(НПАОП 0.00-5.11-85) -  протокол № 13 від 27.08.18; Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) -  протокол № 15 від 26.09.18; Правил безпеки
систем газопостачання (НПАОП 0.00 -1.76-15) -  протокол № 16 від 10.10.18; Правил пожежної______
безпеки в Україні (НАПБ.А 01.001-2014) - протокол № 17 від 10.10.18; Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 
0.00-1.80-18) -  протокол № 19 від 24.10.18; Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) -  протокол №20 від 24.10.18; Правил безпечноїексплуатації
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) -  протокол № 2 від 14.03.18.______________
Електрогазозварник Целіщев Олексій Анатолійович, пройшов навчання на курсах ТОВ «Континент», 
м. Київ. За рішенням кваліфікаційної комісії присвоєна кваліфікація електрозварника 4-го розряду, 
клеймо Л ( посвідчення №153 від 30.06.2004); пройшов періодичне навчання УПК ДСС (протокол № 
2047 від 30.11.2008) -  електрогазозварник 5-го розряду; протокол № 133 від 07.03.2011 -  6-го розряду. 
На підприємстві пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки: 
первинно пожежно-технічний мінімум в Дніпропетровському обласному РБП протипожежних роб і т 
(протокол № 7 від 02.06.2017); Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
(НПАОП 0.00-1.71-13) -  витяг з протоколу 386/4.1 1-18 від 24.10.18. виданий комісією з перевірки 
знань з питань охорони праці, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області № 68 від 21.03.2018 (посвідчення № 00002194); Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) - група з електробезпеки II (до 1000 В )___

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що________
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки_________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття згідно 
Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам підприємства, затверджених наказом директора № 233 від 01.10.2015 (із змінами 
№ 45 від 01.02.18). Під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту 
(протигаз ПШ1. респіратори газозахисні РУ- 60М , запобіжні пояси ПБ-4, страхувальний канат,захисні 
каски, знаки безпеки). Проводиться періодичне їх випробування та перевірка придатності комісією, 
що створена на підставі наказу № 32 від 16.01.18. Результати випробувань запобіжних поясів і канат і в 
зафіксовані актом випробування № 2/09/2018 від 18.09.2018 та визнані придатними для подальшої
експлуатації._________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

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-ХІІ від 14.10.1992. 
із змінами; Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних



захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ №1232 від 30.11.2011. із 
змінами; Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОГІ 0.00-1.15-07); Правила 
атестації зварників (НПАОП 0.00-1.16-96); Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), Правила безпеки систем газопостачання (І1І1ЛОІІ_0.00- 
1.76-15), Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (НПАОП 0.00-4.09-07); 
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05); Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98); 
Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04); Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85); Інструкція з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах (НПАОП 0 00- 
5.12-01); Правила охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13); Правила 
безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97); Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)._________________________________________
Місцем збереження повного комплекту нормативно -  правових актів з охорони праці та пожежної 
безпеки є кабінет з охорони праці. Структурні підрозділи забезпечені необхідною кількістю
примірників чинних нормативних документів, що діють на підприємстві.__________________________

нормативно-правової та

Під час виконання задекларованих робіт використовується обладнання та інструменти:_______
Комбікормовий завод - роботи у замкнених просторах та на висоті (зачищення стінок залізобетон
ного силосу для зберігання сипких матеріалів): лебідки елеваторні ДЕ в/п 0,15 т -  3 одиниці (дата ТО
17.08.2018, ТОВ «Промтехаудит». висновок експертизи № 36840681-09), газоаналізатор повітря 
СІРІУС, акумуляторний ліхтар (12 В) та засоби індивідуального захисту: запобіжний канат, пояс 
запобіжний безлямковий ПБ - 4, каска монтажна, шланговий протигаз ПШ-1 . Роботи виконуються з
оформленням наряду - допуску бригадою із 4 працівників._______________________________________
Комбікормовий завод - виконання робіт по завантаженню готової продукції через люки кормовозів. 
(бочка АСП, ЗСК). Для доступу на кормовози передбачаються перехідні містки, обладнані захисними 
огородженнями. При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт безпосередньо на даху 
кормовозів, працівник використовує страхувальну систему ( анкерна лінія, строп, амортизатор), т а 
засоби індивідуального захисту: запобіжний пояс, захисну каску, респіратор пилозахисний. рукавиці. 
Структурні підрозділи -  проведення ремонтних робіт виробничого обладнання, виробничих 
приміщень, підвідомчої техніки, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, із застосуванням драбин 
та стрем'янок, риштувань. Проходять періодичне випробування 1 раз на рік статистичним 
навантаженням (протокол №  3/09/2018 від 19 вересня 2018). Виконавцями робіт є працівники, які 
працюють на підприємстві за професією «слюсар-ремонтник», «слюсар-електрик з ремонту електро
устаткування», «підсобний робітник», «тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва». 
Очисні будівлі зі спорудами -  проведення ремонтних робіт в колодязях, траншеях, колекторах: 
газоаналізатор повітря СІРІУС та засоби індивідуального захисту: запобіжний канат, пояс 
запобіжний безлямковий ПБ - 4, каска монтажна, шланговий протигаз ПШ-1, акумуляторний ліхтар 
(12 В), переносні попереджувальні знаки безпеки. Робот и виконуються з оформленням наряду -
допуску бригадою із 3 працівників. _______________________________________________________
Нафто- заправна станція: зберігання палива та заправка пальним відомчого автотранспорту та 
техніки (зберігання та використання дизельного пального та бензину А-76, А-92) - надземні паливні
резервуари по 10 м3 - 2 одиниці: підвіз пального автомобільними цистернами постачальників._______
Санітарна бійня - робота обпалювального відділення забійного цеху (зберігання та використання 
пропан-бутану технічного в балонах). Пропан-бутан технічний поступає на підприємство 
автомобільним транспортом спеціалізованого постачальника в балонах ємністю 50л (або 21кг). Газ в 
балонах завозиться на санітарну бійню з періодичністю 3 рази на тиждень по 2 балони. Балони 
заповнюються газом за межами підприємства (договір № С-03/28.12 від 28.12.2016 з ГОВ 
«Нафтотрансервіз». Місце зберігання пропан - бутану знаходиться в металевій провітрюємій шафі на
вулиці. Максимальна кількість повних балонів з пропан - бутаном дорівнює 2 одиницям.____________
Майстерня з ремонту механічного обладнання - проведення зварювання та різки металів у_________
господарчих цілях (зберігання, використання газів технічних в балонах, таких як ацетилен та кисень). 
Кисень стиснений технічний поступає на підприємство в балонах ємністю 40 літрів (чиста вага 8,5кг). 
Використовується в якості окислювача під час ведення різки металу. Річна потреба повних балонів з



киснем дорівнює 9 одиницям. Ацетилен розчинений технічний поступає на підприємство в балонах 
ємністю 40 літрів (чиста вага 5,5кг). Використовується в якості окислювача під час ведення різки 
металу. Максимальна кількість повних балонів з ацетиленом дорівнює 1 одиниці. Доставка кисню 
стисненого технічного, ацетилену технічного виконується за вимогами технологічною процесу 
автомобільним транспортом спеціалізованого постачальника (договір на поставку № 212 від
17.04.2018 з ТОВ «Дніпропромсинтез»). Для зберігання балонів використовується окремо розташована 
металева клітка (2 секції) з дахом, що захищає балони від атмосферних опадів і прямих сонячних 
променів. Для запобігання падінню балони встановлені вертикально в спеціально обладнані гнізда.
Зварювальне обладнання - зварювальні трансформатори ПТС-500,ТДМ -  253 У2.___________________

матеріально-технічної бази.

Для проведення навчання, інструктажів функціонує кабінет з охорони праці, який забезпечено 
належною оргтехнікою, наочною агітацією і є зручним для приймання відвідувачів. В наявності 
навчально- методичне забезпечення для організації роботи з проведення навчання (діючі НПА, 
розроблені Програми навчання. Програми інструктажів, екзаменаційні білети, які затверджені

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці^ ^  ^ г ^ ^ г ^ ^ ^ 2 0 ^ ф . № / 2 __________ .

Примітки: 1. Фізична особа  - підприємець своїм підписом надає згоду  на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ №  48 від 07.02.2018}


