ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Чарівна Нива» , вул. Центральна 39Б,с.Березівка
Бершадського району. Вінницької області___________
(для ю ри ди чн ої особи: найменування ю ридичної особи, місце її держ авної реєстрації,код платника податків згідно ЄД РП О У код виду діяльності

, місце державної реєстрації юридичної особи - Реєстраційна служба Бершадського районного
управління юстиції Вінницької області.
_згідно з К В ЕД , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника; для ф ізичної особи-підприємця: прізвищ е, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і
коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

код СДРПОУ 35778199, КВЕД -0 1 .1 1
відм овляю ться від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідний орган)

Генеральний директор Корчевний Віктор Васильович
діє на підставі статуту
тел. 80435256781
держ авн ої податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телеф ону, телеф аксу, адреса електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт

місце виконання робіт Вінницька обл., Бершадський район, с.Березівка вул.Центральна 39Б,
24442__________________________
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
_____________________________________немає____________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Корчевний Віктор Васильович діючи на підставі статуту, цією
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної особи-підприємця)

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3
метра,
найм енування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, їх марка, номер партії, дата

крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
виготовлення, країна походження, які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих

грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і
місць, в том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних майданчиків.
структурних підрозділів)

Всього 1 робоче місце 1працівник:
1 робоче місце - 1працівник (електрик дільниці),
. Роботи на висоті виконують при ремонті електроустаткування .
Вище вказані роботи виконуються в підрозділах ТОВ «Чарівна Нива», яка знаходиться за
адресою :
Х арактери сти ка будівель:
М айстерня - будівля складається з двох поверхів сполучення між поверхами
ви кон ується за допом огою східних клітин. Висота прим іщ ення перш ого та другого
поверху стан ови ть -8.92 м.. площ а 932,4 м.кв.. с.Березівка вул.Ц ентральна 1а
К омплекс автозап равоч н а станція з прохідноюплощ а 166,8 м.кв. висота4.75м..
с.Б ерезівка вул.івана Ф ранка 1В
К ритий тік - огорож ена тер и то р ія, площею - 2081 м.кв..висота 4,50м..с.Березівка
вул.Ц ентральна 16
Склад- площ а 574,7 м.кв..висота-4.10м ..с.Березівка вул.Ц ентральна 28 ВХІД,
Вагова - площ а 27 м.кв..висота 2.6м..с.Березівка вул.Ц ентральна 39А
А дмін.будівля- площ а 228,8 м.кв.,висота 3,5 м. с.Березівка вул.Ц ентральна 39Б ' ----------- ^
Пункт техобслуговування- площ а 1072,3 м.кв.,висота-7,7 м, с.Буди вул.50річчя Ж овтня Т ростян ецький р-н.
Будівля теп лої стоянки -п л ощ а 1520,1 м.кв.,висота 4м.,с.Буди вул.50-річчя
Ж овтн я 70 Т ростян ецький р-н.
-

-А /

ЇМ М А

Інш і відомості:
Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе генеральний директор
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотрим ання вимог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки, наявність

ТОВ «Чарівна Нива» Корчевний Віктор Васильович, який пройшов навчання та перевірку
служ би охорони праці, інструкцій, інф ормації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

знань законодавчих актів з охорони праці, правила ОП в с/г виробництві протокол №108 від
19.04.2016р в ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат»
засобів індивідуального захисту, норм ативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

. Н аказом д и р ек то р а ТОВ «Чарівна Нива» № 28-16-ОК від 25.02.2016р. створено службу з
охорони праці:
1. Інженер з охорони праці ТОВ «Чарівна Нива» Шарган Лариса Володимирівна пройшла навчання
в ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат» по законодавчих і нормативних актах з
питань ОП. правила ОП у с/г виробництві , ПТБ і ВС на підприємствах по зберіганню і переробці
зерна, правила ОП під час ТО та ремонту машин і обладнання с/г виробництва, правила ОП на
автомобільному транспорті, правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (2 кв. гр.
до 1000 В), правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, правила будови і
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті, ПБ при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря,
правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями протокол №122 від
27.04.2016р.,ПБЕЕС(ІУ кв.гр. до 1000В) протокол №104 27.03.2017р., в ДП «Вінницький ЕТЦ» по
ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, загальні вимоги стосовно забезпечення
роботодавцями ОП працівників протокол № 336 30.08.2017р.
Наказом директора ТОВ «Чарівна Нива» № 82 від 19.10. 2017 р., призначено відповідальних за
стан охорони праці підприємства:
1.Головний інженер Видайко Василь Іванович
пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез-Союз»«Учбово-курсовий комбінат» по законодавчих і нормативних актах з питань ОГТ, правила ОП у с/г
виробництві , ПТБ і ВС на підприємствах по зберіганню і переробці зерна, правила ОП під час ТО
та ремонту машин і обладнання с/г виробництва, правила ОП на автомобільному транспорті,
правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (4 кв. гр. до 1000 В), правила будови і
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, правила будови і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском, ПБ при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря, правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями протокол №122 від 27.04.2016р.,
в ДП «Вінницький ЕТЦ» по ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, загальні вимоги
стосовно забезпечення роботодавцями ОП працівників протокол № 336 30.08.2017р. правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті протокол №104 від 27.03.17
2.М еханік Медведчук Микола Володимирович
пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез-Союз»«Учбово-курсовий комбінат» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП, правила ОГІ у с/г
виробництві , правила ОП під час ТО та ремонту машин і обладнання с/г виробництва, , правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (2 кв. гр. до 1000 В), правила будови і
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, , ПБ при виробництві та споживанні
продуктів розділення повітря. ПБСГ, протокол №122 від 27.04.2016р., ПБЕЕСПУ кв.гр. до 1000В)
протокол № 104 27.03.2017р.,
3. Головний агроном Солонько Руслан Валентинович пройшов навчання в ДП ТОВ «СинтезСоюз»-«Учбово-курсовий комбінат» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП, правила
ОП у с/г виробництві , в ДП «Вінницький ЕТЦ» по ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні
СДОР, загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями ОП працівників протокол № 336
30.08.2017р.
4.Довгань Віктор Сергійович пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий
комбінат» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП, правила ОП у с/г виробництві . ПТБ і
ВС на підприємствах по зберіганню і переробці зерна, правила ОП під час ТО та ремонту машин і
обладнання с/г виробництва, правила ОП на автомобільному транспорті, правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів (2 кв. гр. до 1000 В), правила будови і безпечної
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експлуатації вантажопідіймальних кранів, правила будови і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском, правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, ПБ при
виробництві
та споживанні продуктів розділення повітря, правила ОП під час роботи з
інструментом та пристроями протокол №122 від 27.04.2016р., ПБЕЕСЩ Ікв.гр.до 1000В) протокол
№ 339 06.12.2016р.,
Наказом директора № 31 від 01.06.20 Ібр.створена комісія по навчанню та перевірці знань з
охорони праці, голова комісії -Корчевний В.В, члени комісії- Видайко В.І... Солонько Р.В.,Кузик
П.В..Ш арган Л.В.
Електрик дільниці Кузик П.В. пройшов навчання та перевірку знань в ДП ТОВ «Синтез-Союз»«Учбово-курсовий комбінат» по законодавчим та нормативним актам з питань ОП, правила ОП в
с/г виробництві, ПБЕЕС (IV кв.гр.до 1000В) протокол № 104 від 27.03.2017р..
Працівникам, які виконують роботи на висоті проводяться: вступний, первинний, повторний,
позаплановий та цільовий інструктажі з питань охорони праці.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» розроблено по ТОВ «Чарівна Нива» та
введено в дію «Положення про службу охорони праці», «Положення про розробку інструкцій з
охорони праці»; «Положення про медичнй огляд працівників»;
«Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; «Положення про забезпечення
працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими 313»; «Положення про енергетичну службу»,
«Положення про проведення атестації робочих місць за умовами праці».
В ТОВ «Чарівна Нива» затверджено наказом №25 від 01.06.2016р. 40 інструкцій з охорони праці,
з них 2 інструкції , котрі стосуються безпосереднього виконання даного виду робіт. Перелік
надається:
Назва інструкції

№
1.
2.

Інструкція з охорони праці «Для електрика дільниці»
Інструкція з охорони праці «Для працівників,які виконують
роботи на електрообладнанні»

Номер
інструкції
№11
№29

Номер наказу,дата
затвердження
01.06.2016
01.06.2016

П рацівники
підприєм ства
своєчасно
забезп ечую ться
необхідними
засобами
ін ди відуальн ого
захисту згідно
встан овлен и х норм.
Роботи
по обслуговуванню
ел ектр о у статк у ван н я що виконую ться на висоті понад 1.3 м етра виконую ться за допомогою
п ри ставн и х драбин та запобіж них поясів.
П ерелік (кількість! приставних драбин,
запобіж них поясів по ТОВ «Чарівна Нива», які застосовую ться при виконанні робіт на висоті
(табл и ц я № 1). та засоби ін ди відуальн ого захисту, які застосовую ться при виконанні таких
робіт (табл и ц я №21:
Т аблиц я № 1
Огляди в и п р о б у в а н н я/д ата
Н айм енування

П риставна
4м.

д раб и н а

Запобіж ний пояс

до

К-сть
шт.

Протокол
випробування,огля
ДУ

2

1

огляд

випробування

№1 24.05.2017

24.05.2017

24.05.2017

№ 2 24.05.2017

24.05.2017

24.05.2017

І

Таблиця №2

з
№
п /п

Посада

Назва 313

кількість

1.

Е лектри к дільниці

Костюм х /б

1

Чоботи гумові

1

Рукавиці діелектри чні

1

Калоші діелектри чн і

1

Пояс запобіж ний

1

Н орм ативно-правова база

1. Закон України «Про охорону праці»
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове полож ення про розробку інструкцій з ОП»
3. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове полож ення про службу ОП»
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове полож ення про порядок п роведен ня навчанн я і перевірки
зн ан ь з п итан ь охорони праці»
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «П равило ОП під час ви кон ан ня робіт на висоті»
6. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкош товн ої видачі спецодягу, взуття та інших 313
працівникам »
7. П останова КМУ від 26.10.2012 № 1107 «Про затвер д ж ен н я П орядку видачі дозволів на
ви кон ан н я робіт підвищ еної н ебезпеки та експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткуван н я підвищ еної небезпеки»
8. НПАОП 40.1-1.07-01 «П равила експлуатації електрозахисн и х засобів».
9. НПАОП 40.1-1.21-98 «П равила безпечної експлуатації електр о у стан о во к споживачів».
.01-12 «П равила ОП у сільськогосподарськом у виробництві».

__________ К орчевний В.В.
(ініціали та прізвищ е)

■зтг?

2017 р. ^

Д екларація зар еєстр о в ан а у ж урналі обліку суб’єктів господарю вання в
Т ер и торіальн ом у органі Д ерж праці
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