ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази ТОВ “Селищанське”
вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки
Відомості про роботодавця ТОВ “Селищанське”. Вінницька область,
Тиврівськийрайон. с.Селише. вул. Шевченка. 135-В
ЄДРПОУ 03734760 КВЕД 01.11.0
Бабич Микола Вікторович — директор ТОВ “Селищанське”
тел./факс (04355) 36-1-43 , 36-3-95.
Адреса виконання робіт підвищеної небезпеки:
&ул. Шевченка„ 135-В. с.Селише. Тиврівський р-н. Віннииька обл.
Інформаця про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Приватне Акціонерне товариство “Українська пожежно-страхова
компанія” №001/000/14/08/001 Т від 11.07.2017р.
Я, Бабич Микола Вікторович, цією декларацією підтверджую відповідність
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань
охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки: ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що
виконуються на висоті 1,3м, крім робіт верхолазних та скелелазних, що
виконуються на висоті 5м і більше над поверхнею грунту, з перекриття або
робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників;
кількість робочих місць — 1 (одне), в тому числі тих, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм
Інші відом ості:
Директор ТОВ “Селищанське” Бабич М.В. пройшов навчання і
перевірку знань законодавства України про охорону праці; НПАОП 01.01.01-12 ПОП у сільськогосподарському виробництві; НПАОП 15.0-1.01-88
ПТБ і ВС на підприємствах по збереженню та переробці зерна; НПАОП 40.11.21-98 ПБЕЕС 3 кв. групи до 1000 В в ТОВ “ НЦ “МІОН” посвідчення
№445-8 від 28.09.17р.).
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м.
Оператор зерносушарки - 1 (одне) робоче місце, один чоловік
Зерносушарка С8СОК- 975 — 1 (одна одиниця), що працює на газовому
паливі - 4 пальники.
Оператор зерносушарки — Вінтонюк В.Д. пройшов навчання і перевірку
знань правил техніки безпеки в ТОВ “НЦ “МІОН” 16.08.17р. і отримав
посвідчення № 184 на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.
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Згідно протокола №3 від 06.10.17р., засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, пройшов перевірку знань з ОП, безпечного ведення
технологічних робі, експлуатації технічного обладнання, знань інструкцій з
ОП по видам робіт, інструкцій з електробезпеки, пожежної безпеки, надання
першої медичної допомоги, дій в аварійних ситуаціях. З 01.10.17р. роботи
проводяться по наряд-допуску. Працівник забезпечений спецодягом,
захисною каскою, запобіжним поясом 1ПЛК, термін випробування
23.08.17р., стропом канатним, термін випробування 19.08.17р. На висоту
піднімається по стаціонарній драбині. Затверджена і діє інструкція з ОП під
час виконання робіт на висоті, інструкція під час виконання робіт з
використанням запобіжних поясів.
Наказом № 9 від 06.02.17р. покладено виконання обов'язків інженера ОП і
протипожежної безпеки на Стромило Т.В.
(Пройшла навчання і перевірку знань законодавства України про охорону
праці; НПАОП 01.0-1.01-12 ПОП у сільськогосподарському виробництві;
НПАОП 0.00-1.15-07 ПОП під час виконання робіт на висоті; НПАОП 15.01.01-88 ПТБ і ВС на підприємствах по збереженню та переробці зерна;
НПАОП 0.00-1.76-15 ПБ систем газопостачання; ДБН В 2.5-20-2001
інженерне обладнання будівель і споруд. Газопостачання.; 0.00-1.59-87 ПББЕ
посудин, що працюють під тиском; НПАОП 0.00-1.71-13 ПОП під час роботи
з інструментом та пристроями; НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС 4 кв. групи до
1000 В в ТОВ “НЦ “МІОН” і отримав посвідчення № 445-11 від 28.09.17р.).
Призначено відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку, безпечну
експлуатацію обладнання по виробничих підрозділах:
- тракторна бригада, рем. майстерня, автогараж, газове господарство
головний інженер Слободян В.М.
(Пройшов навчання і перевірку знань законодавства України про охорону
праці; НПАОП 01.0-1.01-12 ПОП у сільськогосподарському виробництві;
НПАОП 0.00-1.15-07 ПОП під час виконання робіт на висоті; НПАОП 15.01.01-88 ПТБ і ВС на підприємствах по збереженню та переробці зерна;
НПАОП 0.00-1.76-15 ПБ систем газопостачання; ДБН В 2.5-20-2001
інженерне обладнання будівель і споруд. Газопостачання.; 0.00-1.59-87 ПББЕ
посудин, що працюють під тиском; НПАОП 0.00-1.71-13 ПОП під час роботи
з інструментом та пристроями; НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС 4 кв. групи до
1000 В в ТОВ “НЦ “МІОН” );
- за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства технікелектрик Божок І.П.
(Пройшов навчання і перевірку знань законодавства України про охорону
праці; НПАОП 01.0-1.01-12 ПОП у сільськогосподарському виробництві;
НПАОП 0.00-1.15-07 ПОП під час виконання робіт на висоті; НПАОП 15.01.01-88 ПТБ і ВС на підприємствах по збереженню та переробці зерна;

НПАОП 0.00-1.76-15 ПБ систем газопостачання; ДБН В 2.5-20-2001
інженерне обладнання будівель і споруд. Газопостачання.; 0.00-1.59-87 ПББЕ
посудин, що працюють під тиском; НПАОП 0.00-1.71-13 ПОП під час роботи
з інструментом та пристроями; НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС 3 кв. групи до
1000 В в ТОВ “НЦ “МІОН” посвідчення № 445-9 від 28.09.17р.);
- в разі відсутності техніка-електрика відповідальність за
електробезпеку по підприємству покладається на головного інженера
Слободяна В.М. (наказ № 9 від 06.02.17р.);
-

відповідальним із застосування шкідливих небезпечних речовин
призначено головного агронома Лаврика В.Г. (наказ № 35 від
11.09.17р.)
(Пройшов навчання і перевірку знань законодавства України про охорону
праці; НПАОП 15.0-1.01-88 ПТБ і ВС на підприємствах по збереженню та
переробці зерна; НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС 2 кв. групи до 1000 В в ТОВ
“НЦ “МІОН” посвідчення № 445-7 від 28.09.17р.);
- створена ланка із захисту рослин (наказ № 36 від 11.09.17р.):
Головний агроном Лаврик В.Г. пройшов навчання з питань безпечного
проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами і отримав допуск на право
роботи з пестицидами і агрохімікатами (посвідчення № 053-265 від
05.10.17р.)
Тракторист-машиніст Коротинський Д.Ф. пройшов навчання з питань
безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами (посвідчення №
053-266 від 05.10.17р.)
Тракторист-машиніст Розбіцький В.С. пройшов навчання з питань
безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами (допуск № 055267 від 05.10.17р.).
Машиніст очищувальних машин Мерзлов Василь Леонідович пройшов
навчання з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і
агрохімікатами (посвідчення № 053-268 від 05.10.17р.)
Оператор зерносушарки Вінтонюк Віктор Дмитрович пройшов навчання з
питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами
(посвідчення № 053-269 від 05.10.17р.)
На робочих місцях із шкідливими умовами праці проведена атестація
робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів.
Працівники ТОВ “Селищанське” зайняті на роботах з підвищеною
небезпекою та наявністю шкідливих виробничих факторів пройшли черговий
медичний огляд в Гніванській міській лікарні в березні 2017 року.

Наказом №9 від 06.02.17р. створена комісія по перевірці знань з питань
охорони праці у складі: Слободян В.М. - гол. інженер, Божок І.П. - технікелектрик, Стромило Т.В. - в.о. інженера з ОП.
Затверджений план-графік проведення навчання та перевірки знань з
питань ОП. Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою
пройшли навчання згідно вимог:
Мерзлов В.Л. - машиніст зерноочисних машин ( пройшов навчання в ТОВ
“МІОН” і отримав посвідчення № 019.14 від 27.02.17 р.) допущений до
роботи в електроустановках напругою до 1000 В IV кв.гр.
Береговий Ю.І. - електрогазозварювальник (пройшов навчання в ТОВ
“МІОН” і отримав посвідчення № 148.13 від 03.03.17 р.) допущений до
роботи в елктроустановках напругою до 1000 В II кв.гр.
Наказом № 10 від 06.02.17р. створено службу спостереження за
безпечною експлуатацією діючих будівель і споруд із числа керівників
підрозділів.
Наказом № 38 від 11.09.17р. затверджено перелік та введені в дію
інструкції для робітників з питань ОП, пожежної безпеки.
Працівники підприємства повністю забезпечені спецодягом, засобами
індивідуального захисту, засобами гігієни згідно норм.
Нормативно-документальна база:
1. Конституція України.
2. Закон України “Про охорону праці”
3. Типове положення про розробку інструцій з ОП.
4. Типове положення про службу з ОП
5. Типове положення про порядок проведення навчання з перевірки знань
з питань ОП.
6. Типові норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та інших 313.
7. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
8. Правила безпечної експлуатації електроустановок.
9. Правила охорони праці в сільськогосподарському шфобництві.

Директор ТОВ “Селищанське”
№
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Бабич М.В.

