ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця Агрокооператив приватних пайовиків «Перемога» 24310
Вінницька область Тростянецький район с. Летківка зареєстроване в Тростянецьеій
РДА смт. Тростянець
(для юридичної особи: найменування

________________________________ 03730532___________________________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

__________________________________ 01.11 вирощування зернових культур ( крім
рису ), бобових культур і насіння олійних
культур._____________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД),

Панасюк Микола Іванович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________ акрррегетооа@икг/пе1.

і

тел.. 4343-2-12-28

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

1.

24310 вул. Леніна 12,с. Летківка 26, Тростянецького району, Вінницької
обл._________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Інформація про

наявність

договору

відшкодування наслідків можливої шкоди З

№
(найменування

страхування

цивільної відповідальності

перед

третіми

особами

стосовно

ПАТ «СК» Українська страхова група» до 28.02.2018
280220-00030

страхової

компанії,

строк

дії

страхового

полісу,

номер

і

дата

його

видачі)

Панасюк______ Микола______ І в а н о в и ч _______________________________________
(прізвище,

ім'я

та

по

батькові

керівника

)

або фізичної особи - підприємця) цією декларацією підтверджую
відповідність
матеріально-технічної
бази
та
умов
праці
вимогам
законодавства
з
питань
охорони
праці
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:_______________________________________________________________________
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

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

ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи ,що виконуються на висоті понад 1,3
метри, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і
більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що
виконуються за допомогою підйомних механічних підіймачів.
На підприємстві працює 64 чоловіки , з них 8(вісім) , виконує роботи підвищеної
небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на
балансі підприємства , а саме :
р •
у
й _ ^ 2 - 0 3 . ^ 3 /7 3 2 0

^№ ^0$

Роботи із застосуванням ручних електроінструментів,
_______ Важко-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів,
-______ Стропальні роботи,
:________ Механічна обробка металів,
-______ Посудини, що працюють під тиском понад 0,05Па (повітрязбірник В-4 зав.
№ 24156 пік виготовлення 2001 ,Україна),
-______ Зварювальне обладнання , (устаткування для газополум’яної
обробки
металів(зварювальний трансформатор ВХ-6-160 зав. № 00713 2010р.в., виробник
Україна),
-______ Різак для ручної кисневої різки Р1 (Донмет» зав.№ 76813 виробник Україна
2012 р.в.»),
-______ Підіймальні с п о р у д и ( кран підвісний електричний одно балкового
призначення______________ КР 4540000015 зав. № 1-959 1974 р.в. виробник Україна).
-______ Маємо дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки № 227.13.05.
Кількість будівель і споруд ( приміщень) ремонтна майстерня розташована під
одним дахом з виробничими дільницями.
Кількість виробничих об’єктів ( цехів, дільниць) АКПП «Перемога
наступних виробничих дільниць :
-______ Дільниця механічної обробки,
-______ Дільниця збірки,
;______ Дільниця зварки.

складається з

Інші відомості:
Прізвище , ім’я по батькові осіб відповідальних за дотримання
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

вимог

ПО АКПП «Перемога» наказом №1 від 16.01.2017 р. по підприємству призначені:
-_______Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по
АКПП «Перемога» головний інженер Панасюк Сергій Миколайович,
-_______ Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю
структурних підрозділів й функціонування системи управління по охороні праці,
п ідготов к у керівних рішень та контроль за їх реорганізацію - інженер з охорони
праці Ликов Анатолій Миколайович,
-_______ Відповідальний за стан умов та безпечне виконання робіт по дільницям
Драпак Володимир Анатолійович.
Наявність служби охорони праці.
В АКПП «Перемога» наказом №2 від 01.01.2013 р. створена служба з охорони праці,
цим же наказом затверджено положення про службу та затверджено положення про
систему управління охороною праці на підприємстві.

кількість робочих місць - 1 (один), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм, а саме:
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - 1 (одне) робоче
місце ;
1.
24310 вул.Ленінв 12 Т Тростянецького району Вінницької обл.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - 1 робоче
місце - 1 (один) чоловік.

Промислові майданчики:
Зерносклади - огороджена територія, площею - 8113 м2. приміщення (в кількості
2-х будівель, загальною площею по 2 042,5 м. кв.). шиферне накриття, товщина стін по
0.4.м.
2.

Ремонтна майстерня - огороджена територія , площею -236м.2,приміщеиня (
в кількості 1 будівля, запальною площею 183 м.2.), шиферне покриття,
товщина стін по 0,4м.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування виконує
роботи по ремонту електрообладнання, заміну електроламп.
(найменування виду робіт)

Інші відомості:
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці,
інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту.нормативно-правової та матеріально-технічної бази._______ навчально-методичного забезпеченняі:

Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан охорони
праці на підприємстві покладається на директора АКПП «Перемога» Панасюка
Миколу Івановича , який пройшов навчання в Вінницькому навчально-курсовому
комбінаті ЖКГ по законодавчих і нормативних актах з питань ОГІ. пожежної безпеки,
санітарно-гігієнічного забезпечення, надання першої долікарняної допомоги при н/в.
Правил безпеки систем газопостачання. Правил охорони праці під чай виконання робіт на
висоті, Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями. Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів (4 кв. гр.) протокол №12-ОП /21
від
17.09.2015 р .
Наказом директора АКПП «Перемога» с. Летківка №1 від 16 січня 2017 р.
призначено відповідальну особу за нагляд та контроль за станом охорони праці
підприємства:
1інженер з охорони праці АКПП «Перемога» с. Летківка Ликов
Анатолій Миколайович який пройшов навчання в Вінницькому навчальнокурсовому комбінаті ЖКГ
по законодавчих і нормативних актах з питань ОП
пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення, надання першої
долікарняної допомоги при н/в, ПОП під час виконання робіт на висоті. ПТБ і
виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПБ
систем газопостачання України, ПБР з інструментом та пристроями, ПБіБЕ
посудин, що працюють під тиском. Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (IV кв. гр.) протокол №120П\19 від 17.09. 2015 р
2.Наказом директора АКПП «Перемога» с. Летківка №1 від 16 січня 2017 р.
директора АКПП «Перемогв», призначено відповідальних за стан охорони
праці підприємства:
1.ГОЛОВНИЙ інженер АКПП «Перемога» с. Летківка - Панасюк Сергій Миколайович
(наказ № 1 від 16.01.2017 р.) пройшов навчання в Вінницькому навчально-курсовому
комбінаті ЖКГ із законодавчих актів Закон України «Про охорону праці», ПОП під час
виконання робіт на висоті, ПТБ і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та
переробці зерна, ПБ систем газопостачання України, ПБР з інструментом та пристроями.
ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском. ПБ і БЕ підйомників. ПБ і БЕ в/п кранів, тех.
станута пасп. вир.-х будівель і споруд, ПБ і БЕ будівель і споруд, ПБ і БЕ парових
котлів.
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
(3 кв. гр.)
№120П/20 від 17.09. 2015 р.
2. головний енергетик Шпирко Олександр Анатолійович відповідальний за
електрогосподарство АКПП «Перемога» с. Летківка (наказ №1від 16.01.2017 р.)
пройшов навчання в ДП ТОВ « Синтез-Союз» -«УКК» із законодавчих актів Закон
України «Про охорону праці», ПОП під час виконання робіт на висоті, ПТБ і виробничої
санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна. ПБ систем газопостачання
України,
ПБР з інструментом та пристроями. Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (5 кв. гр.) протокол №16 від 23.02. 2017р.

Наказом директора №10 від 07.03.2014 р. створена комісія по навчанню та
,*?ревіриі знань з питань охорони праці:
голова комісії -Панасюк Микола Іванович - директор АКПП «Перемога»,
члени комісії - Панасюк Сергій Миколайович -головний інженер.
_________________- Ликов Анатолій Миколайович - інженер з ОП.
Відповідно до наказу №53 від 28.10.2014 року на підприємстві діє 90 інструкції.
На підприємстві є журнал обліку видачі інструкцій з питань охорони праці для професій і
для виконання робіт, для електромонтера:
№60 - Для електромонтера, №54 інструкція з ОП при користуванні електропобутовими приладами на виробниитві;№ 84По наданню долікарської медичної допомоги, №44 - Під час виконання робіт на висоті,
№ 7 а - Про заходи з пожежної безпеки;
Електромонтер первинну перевірку знань проходить
в Вінницькому
навчально-курсовому комбінаті Ж К Г .
Електромонтер: Коваль Іван Григорович - пройшов навчання та перевірку знань з
питань охорони праці - допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В,
присвоєно з електробезпеки П ік в. гр. - посвідчення №25.20-Р, протокол комісії по
перевірці знань з питань охорони праці №16 від 16.09 . 2016 р.
.
Перелік такелажних засобів та засобів індивідуального захисту:
Огляди випробування/дата
випробування
Кі-сть шт. Протокол
огляд
Найменування
випробування,ог
ляду
14.08.17
14.08.17
№23 14.08.17
1
Стрем’янка
склопластикова 3 м.
18.08.17
18.08.17
№27 18.08.17
Драбина Трансформер 3 м. 1
Пояса лямкові

1

№153 14.08.17

14.08.17

14.08.17

кігті

1

№154 14.08.17

14.08.17

14.08.17

Монтерські лази

1

№155 14.08.17

14.08.17

14.08.17

Фали страхувальні

1

№156 14.08.17

14.08.17

14.08.17

Віттпокі лгно до чинного законодавства всі працівники підприємства забезпечені
засобами індивідуального захисту, відповідно до норм видачі спецодягу, спецвзуття і
засобів індивідуального захисту працівникам АКПП «Перемога» с. Летківка.

№п/п
1.

Перелік індивідуальних засобів захисту
кількість
Назва 313
Посада
1
КОСТЮМ X / б
Електромонтер
черевики утеплені 3
металевим
підноском
каска захисна
підшоломник
окуляри захисні
прозорі
рукавиці
діелектричні
боти діелектричні
рукавиці
комбіновані
пояс запобіжний

1

1

1

1
1

Нормативно-правова база
1. Конституція України.
2 . Закон України «Про охорону праці».
3 . НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
4. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
5. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці».
6 . НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
7. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та
інших 313 працівникам».
8 . Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 « Порядок видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки».
9. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями».
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок

Панасюк М.І.
(ініціали та прізвище)

21.08.2017р.
суб’єктів господарювання в

СЬ .

