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відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця: Філія «Південний Буг» Товариство з обмеженою
відповідальністю сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»
(ТОВ СП «НІБУЛОН»)
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, Каботажний спуск, 1; код
платника податків згідно з ЄДРПОУ34234319, код виду діяльності згідно зКВЕД2010 01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння
олійних культур; 46.21. оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням
та кормами для тварин; 50.20 вантажний морський транспорт; 50.40 вантажний
річковий транспорт; 52.10 складське господарство; 45.21.1 будівництво житлова • і
нежитлових будівель.
місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з
КВЕД,

Генеральний директор Вадатурський Олексій Опанасович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

Директор філії «Південний Буг» ТОВ СП «НІБУЛОН» Кобченко Олександр
Володимирович
ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи — підприємця:
прізвище, 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
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
тел./факс 36-2-35; ріу(іепп ЬиеОсднкг.пеІ
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
22052, Вінницька область. Хмільницький район, с.Березна, вул. Столярчука,38
місце (адреса) виконання робіт пі двищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми
особами
стосовно
відшкодування
наслідків
можливої
шкоди
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
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Я, Кобченко Олександр Володимирович. директор філії «Південний Буг»
ТОВ СП «НІБУЛОН»
(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 під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устаткування
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних. що виконуються на висоті 5 метрів і
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна
походження, які
більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного
дозволу, кількість
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і
будівельних підйомників, кількість робочих місць, в тому числі на яких існує ризик
виникнення травм - 9 (9 чол.У. слюсар - ремонтник - 5 чол.. електрогазозварник - 2 чол..
електрик дільниці-2 чол.___________________ ________________________________
споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Кобченко Олександр Володимирович директор філії «Південний Буг»,
Якобнюк Сергій Степанович - головний інженер філії «Південний Буг». Паламарчук
Віталій Миколайович - інженер з охорони праці філії «Південний Буг». Трофимишин
Петро Матвійович - енергетик філії «Південний Буг», пройшли навчання та перевірку
знань з питань охорони праці, що підтверджується протоколом перевірки знань: Протокол
від 06.09.2017р. № 19ЦАУ засідання комісії ТОВ СП «НІБУЛОН»» з перевірки знань
законодавства України про охорону праці та нормативно-правових актів з охорони праці в
т. ч. галузевих правил НПАОП 15.0-1.01-88 Правил техніки безпеки та виробничої
санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна Міністерства хлібопродуктів
СРСР»: Правила пожежної безпеки в Україні: КЗпПУ; Закон України «>Лфо
загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»: Порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аврій на
виробництві»:НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці»: НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці
на автомобільному транспорті»: НПАОП 45.2-4.01-98 «Положення про безпечну та
надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд»: НПАОП 45.2-7.02-12 «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»: НПАОП
0.00-1.59-87 «Правила безпекиі безпечної експлуатації посудин. ТТТо працюють під
тиском»: НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»:
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»: НПАОП
0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»: НПАОП 0.ІЮ1.43-85 «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену,
кисню і газополуменевій обробці металів»: НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації
електрозахисних засобів»: НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час
експлуатації електронно-обчислювальних машин».
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

На підприємстві наказом генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» (№ 377-к від
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони
праці,експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту нормативно-правової та матеріальнотехнічної бази,навчально-методичного забезпечення)

31.07.2009 р.) створена служба охорони праці, розроблені та затверджені інструкції з
охорони праці як по професіям, так і по видах робіт (наказ про затвердження нормативних
актів, що діють на підприємстві від 10.09.2009 р. № 843, від 19.07.2010 р.,№ 512, від
07.06.2011 р. № 305), розроблені та затверджені: «Положення про службу охорони праці
на ТОВ СП «НІБУЛОН», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки зНань
з питань охорони праці на ТОВ СП «НІБУЛОН». «Положення про систему управління
охороною праці у ТОВ СП «НІБУЛОН», Положення про застосування наряд-допуску при
виконанні робіт підвищеної небезпеки з Переліком робіт підвищеної небезпеки, при
виконанні яких необхідно видавати наряд-допуск .Положення про службу спостереження
за безпечною експлуатацією будівель та споруд тощо.
Загальний перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, затверджений
головним інженером ТОВ СП «НІБУЛОН», всього 67 інструкцій, в т.ч.:
- № 28-ВР - при виконанні робіт на висоті.
- № 19-П - для електрогазозварювальника.
-№ 57-П - для електрика дільниці.
- № 18-П - для слюсара-ремонтника.
Проведене навчання та перевірка знань працівників філії «Південний Буг», які
виконують роботи на висоті (всього 9 чоловік), протоколи № 17/1 від 15.09.2017
р.(електрогазозварювальник 2 чоловіки). № 18/1 від 15.09.2017 р. (електрик дільниці 2
особи), № 19/1 від 15.09.2017 р. (слюсар-ремонтник 5 чоловік). НПАОП 15.0-1.01-88
Правил техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та
переробці зерна Міністерства хлібопродуктів СРСР. НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті.
Основним засобом індивідуального захисту під час виконання заявлених робіт є
запобіжні пояси - 2 шт., протокол випробування та огляду № 1 від 30.09.2017 року,
приставна металева драбина 4 м - 1 шт. протокол випробування та огляду № 1 від
30.09.2017 року, стрем’янка - 1шт. протокол випробування та огляду № 1 від 30.09.2017
року, засоби індивідуального захисту: електрогазозварник - костюм зварювальника - 1
шт„ захисна маска - 1 шт.. рукавиці - 12 пар, слюсар-ремонтник - костюм х/б - 1шт..
рукавиці х/б - 4 пари, окуляри захисні - 1 шт.. електрик дільниці - костюм х/б - 1 шт„
окуляри захисні - 1 шт., рукавиці х/б - 4 пари., засоби колективного захисту: діелектричні
килимки, плакати, знаки безпеки в кількості 5 шт. Облік засобів індивідуального захисту
ведеться у Журналах обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв. Дата
останнього випробування страхувальних поясів 30.09.2017 р.. металевих драбин та
стрем’янок - 1 шт. 30.09.2017 р.
Працівники філії «Південний Буг» ТОВ СП «НІБУЛОН». які виконують роботи на
висоті, проходять щороку медичні огляди у Хмільницькій центральній районній лікарні
(дата останнього медичного огляду 04.04.2017 р.), також отримують мийні засоби за
рахунок підприємства.
Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці
Закон України “Про охорону праці”, уведений у дію 21.11.2002 р. № 229-ІУ.
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання й
перевірки знань з питань охорони праці», затверджене наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. №15.
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», затверджене
наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. № 255.
НПАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці”,
затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 р. №9.
НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна Міністерства хлібопродуктів СРСР.

затверджені Мінхлібопродуктів СРСР.
«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій».Наказ МОЗ
Україні № 246 від 21.05.2007 р.. зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.07р.
за №846/14113.
НПАОП 40.1-1.21-98 - «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджені
наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 р. № 258.
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок».
НПАОП 40.1-1.07-01 - «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
НПАОП 0.00-1.30-01 - «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
НПАОП 0.00-1.20-98 „Правила безпеки систем газопостачання України”.
НПАОП
0.00-1.01-07 «Правила
будови
і
безпечної
експлуатації
вантажопідіймальних кранів».
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Директор філії «Південний Буг»
ТОВ СП «НІБУЛОН»
О.В. Кобченко
(ініціали та прізвище)

(довіреність № 413 від 14.12.2015 р.)

Декларація зареєстрована у
територіальному органі Держпраці
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