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Відомості про роботодавця:
ТО В А РИ С ТВ О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю  «ЗЕ РН О П РО М  - А ГРО»,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄД РПО У, прізвище, ім'я та по батькові керівника.

___________ 52600, Дніпропетровська обл., Васильківський район, емт Васильківка.____________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові.

____________________ вул. Партизанська, буд. 160, код ЄДРПОУ 31001455,____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові.

директор Стаценко Станіслав Вікторович, тел./факс (05663)399947, гегпоргот.5Іп@ §таі1.сот
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 на території Дніпропетровської області_______________________________
(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 - договір 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, Стаценко Станіслав Вікторович,_______________________________
(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 із збереження зерна________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 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.

робочих місць -  13, в тому числі 10, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;______
кількість робочих місць, утому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

підприємство має власну виробничу базу загальною площею 0,77 га;__________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

структура підприємства складається з: директора, головного енергетика, бухгалтерії.__________
служби охорони праці, виробничо-технологічної лабораторії, виробничої дільниці.

Інші відомості:
відповідальним за безпечне проведення робіт із збереження та переробки зерна, з правом

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства

видачі нарядів-допусків (наказом №  23 від 10.05.2018 р.) призначений головний енергетик __
з питань охорони праці та промислової безпеки;

підприємства У стін І.В.;____________________ __________________________________________________

на підприємстві наказом № 20 від 01.09.2006 р. створена служба охорони праці, функції
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

служби охорони праці директор Стаценко С.В. поклав на себе (наказ № 11 від 25.04.2018 р.); 

наказом № 12 від 25.04.2018 р. на підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань
та інструктажу з питань охорони праці,

охорони праці, члени якої (директор Стаценко С.В., головний енергетик Устін І.В. та 

майстер зміни Стеценко І.М.) пройшли відповідне навчання та перевірку знань.

Директор Стаценко С.В., головний енергетик Устін І.В.,майстер зміни Стеценко І.М. пройшли
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в ДП «П ридніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань: НПАОГІ 15 .0 -1 .01-17  «Правил

охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» та______

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»__________

в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 12/2-18 

від 21.03.2018 р.), (протокол № 12-18 від 21.03.2018 р., присвоєні IV групи з електробезпеки).

Директор Стаценко С.В головний енергетик Устін І.В., майстер зміни Стеценко І.М._________

пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань законів та нормативно-

правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в комісії Головного управління______

Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 16-18 від 29.03.2018 р.).________________

Директор Стаценко С.В., головний енергетик Устін І.В., майстер зміни Стеценко І.М._________

пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15

«Правил безпеки систем газопостачання» в комісії Головного управління Держпраці у_________

Дніпропетровській області (протокол № 10/1-18 від 23.02.2018 р.).____________________________

Робітники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, мають 

відповідну робітничу кваліфікацію (оператор сушильних установок) здобуту на підприємстві.

Робітники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли в___________________

ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил

безпеки систем газопостачання» в комісії Головного управління Держпраці у__________________

Дніпропетровській області (протокол № 10/1-18 від 23.02.2018 р.).____________________________

Робітники підприємства проходять відповідні інструктажі з питань охорони праці, про що 

робиться запис у відповідних журналах.______________________________________________________

Робітники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії по перевірці знань 

з питань охорони праці підприємства: загальних питань з охорони праці в обсязі інструкцій з 

охорони праці (протокол № 1/18 від 25.05.2018 р.), НПАОП 15.0-1.01-17 «Правил охорони 

праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» (протокол_______

№ 2/18 від 25.05.2018 р.) та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації_____________

електроустановок споживачів» (протокол від 25.05.2018 р. занесений до «Журналу протоколів

перевірки знань»), присвоєні II групи з електробезпеки._______________________________________

Розроблені, переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 16 від 10.05.2018 р. 

інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція з охорони праці під час обслуговування 

зерносушарок» №  8, «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у силосах і 

бункерах» № 9, «Інструкція з охорони праці під час обслуговування норій» № 10 та інші.

Розроблені, переглянуті, затверджені та введені в дію наступні Положення: «Положення 

про службу охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці», 

«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 

наказ № 15 від 10.05.2018 р.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання (керівництва з експлуатації
експлуатаційної документації.



паспорти), в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.
засобів індивідуального захисту,

в тому числі костюми бавовняні, фартухи прогумовані, окуляри захисні, респіратори.

На підприємстві в наявності необхідна для роботи нормативно-правова документація та
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

навчально-методична література з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме:

Закон України «Про охорону праці», 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 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і 

затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», 

НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», НПАОП 0.00-1.71-13 

«Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями», НПАОП 40.1-1.21-98 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 15.0-1.01-17 «Гіра- 

вила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна».

М атеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення підприємства відповідає 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки та налічує наглядні і 

методичні посібники, тематичний план та програму навчання робітників з питань охорони 

праці, екзаменаційні тести.

Стаценко С.В.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконан
ня 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 зазначаються 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.


