Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОСВІТ».Свідоцтво глиною дер (для юридичної особи : найменування юридичної особи, місце державної реєстрації
жавного реєстру юридичних осіб , серія АРІ № 643427 від 21.07.2010р. код платника
код платника податків з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД; прізвище
податків згідно ЄДРПОУ 31909523 .основний вид діяльності за КВЕД 10.61.
ім’я , по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця -поізвите.
директор Шига Валентин Іванович , тел.. (043) 27-13-00 ; Юридична адреса :
23243 Україна, Вінницька обл.. Вінницький р-н, с. Стадії иця вул. Дмитра
Франишина 2..______________________________ ________________
ім. я та по батькові, серія та номер паспорта, ким і коли виданий,місце проживання,
номер облікової картки платника податків
номер телефону, телефакс,адреса адреса електронної пошти;
Поштова адреса м:21011 м. Вінниця вул.. Гонти 88 тел. 8(0432) 27=13-00,56-40-27:
місце виконання робіт підвищеної небезпеки, або застосування машин, механізмів
устаткування підвищеної небезпеки.

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

найменування страхової компанії
строк дії страхового полісу , номер і дата його видачі
Я, Шига Валентин Іванович
( прізвище, ім. я по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт
підвищеної небезпеки: експлуатація , обслуговування, ремонт технологічного
устаткування харчової, переробної промисловості.
На підприємстві до робіт з експлуатації, обслуговування та ремонту обладнання
переробної промисловості допущені особи не молодші 18 років, та які пройшли
професійний добір, медичний огляд, спеціальне навчання та перевірку знань з питань
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охорони праці відповідно до вимог ст.. 18 Закону України «Про охорону праці». Для
створення безпечних умов праці працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям .
Визначений порядок та організацію робіт на підприємстві, призначені відповідальні
особи за безпечну роботу працівників.

Експлуатація устаткування для переробної промисловості.
Устаткування підвищеної небезпеки, їх марка,номер партії, дата виготовлення, країна
походження , які експлуатуються , застосовуються без отримання спеціального дозволу.
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Кількість будівель, споруд, виробничих об”єктів :
- будівля виробничого корпусу - площа забудови складає 2 925 м кв.
Проведено перевірку технічного стану несучих конструкцій будівлі, про що складений
технічний звіт, крім того складений паспорт технічного стану будівлі в 2014 році.
Забезпечена необхідна освітленість робочого місця, ураховуються метрологічні умови,
при проведені робіт на машинах та обладнанні. Затверджено наказом відповідальна
особа за безпечне ведення робіт в електроустановках.
Інші відомості.
Проведено профілактичні вимірювання та випробовування електрообладнання ,
електрозахисних засобів від враження електричним струмом, проведено випробовування
зварювальних трансформаторів.
Підприємство утримує в справному стані установки пожежної сигналізації та автоматичні
установки пожежогасіння. Додатково встановлені пожежні щити, та вогнегасники.
На підприємстві працює 50 чоловік , з них інженерно-технічних працівників -18 чол.
Інженерно-технічні працівники та робітники підприємства пройшли навчання з питань
охорони праці. Перевірку знань працівників підприємства здійснює постійно-діюча
комісія, призначена наказом . Результати перевірки знань працівників підприємства з
питань охорони праці оформляються протоколом перевірки знань.
,
На підприємстві функціонує система управління охороною праці, розроблено положення
про службу охорони праці, положення про систему управління охороною

праці,положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці. Результати проведення інструктажів реєструються в журналах реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці,та журналі реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці.
Розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, які зареєстровані в журналі
реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці:
Всі працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту згідно нор»
що затверджені наказом по підприємству.
Обладнані і функціонують санітарно-побутові приміщення - гардеробні, душеві,
убиральні.
Список наявних нормативних актів з охорони праці:
1. Конституція України;
2. Кодекс Законів про працю України;
3. Закон України «Про охорону праці»;
4. Правила пожежної безпеки України;
5. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
6. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
7. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
8. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймачів;
Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів;
9. Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
10.

