Додаток 8
до Порядку
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці,
та промислово і безпеки

Відомості про роботодавцяіДержавне підприємство дослідне господарство
(для юридичної особи: найменування
«Олександрівське» Науков о-виробничого центру __«СОЯ » На і:,і о на л ь н о ї
академії аграрних наук України .с .Олександрівна,Вінницької
о б л .,Тростянецького району, вул..Соборна 10А.
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
Код ЄДРПОУ -0.07245755; КВЕД 72.19 Дослідження і експериментальні розробки в
галузі інших природничих і технічних культур.
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
Тучик Андрій Васильович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
Ді_є на підставі статуту
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
немає
фізичними особами.,

які .через;-свої релігійні переконання

відмовляються..від прийняття реєстраційного^.;н.омера: облікрво.ї картки

платника податків т а ї м о відомили/про це відповідний орган

державної, податкової служби .і -мають' відмітку в ЖФ'ОіЯІрт і ) ;

В ін н и ц ька об л асть Л~ростянецький р-н. с.О лексан дрівка. вул ..С оборн а 10А
місце

(адреса)

виконання робіт ^підвищеної небезпеки

та/або експлуатації

механізмів,

(застосування:), 'машин

устаковання підвищеної небезпеки)

Вхід» №
Ж

^
20^Ь

^

^

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди немає
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу,

номер і дата його видачі)

Я, Тучик Андрій Васильович,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
Діючих на підставі статуту
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 та/або
експлуатації (застосування): таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки: ремонтні, монтажні, будівельні
та інші роботи, що
виконуються на висоті понад 1,3 метра крім робіт,верхолазних та скелелазних,
що виконуються на висоті 5 м і більше над поверхнею грунту з перекриття або
робочого настилу та ро б і т ,що виконується за допомогою підй :
.
іідві плх
машин, механічних підіймачів та будівельних майданчик:вл
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин,

механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки,

їх марка,

дата виготовлення,

країна походження,

номер партії,

які виконуються

та/або експлуатуються

(застосовуються)

без отримання

відповідного дозволу,

кількість робочих місць,

в тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

і споруд

(цехів,

(приміщень),

дільниць,

будівель

виробничих об'єктів

структурних підрозділів)

Інші відомості Всьго 2 робочих м ісця 5 працівників
1 робоче місце - 2 працівники

(електромонтери)

2 робоче місце - 3 працівники

(будівельники)

Ро боти на висоті виконують при ремонті електроу с т аткува н н я та б удівельні
роботи . Вище вказані роботи виконуються в_ підрозділах Д ПДГ «Олександрівське»
Науково-виробничого центру «СОЯ» Націнальної академії аграрних н айк України
за адресою с, Олександрів ка, Вінн ицьк о>ї об л_._^__Тростянец ь к ог с_р ай о н у_^
вул ..Соборна 10А.

Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе директор
ДПДГ «Олександрівське» НВЦ «СОЯ» КААН
Тучик Андрій Васильович, який пройшов
навчання та перевірку знань із законодавства України з охорони праці;: ПБЕЕС
(4 кв .г.р .доп .до .1000В)
-НПАОП 40,1 -1,21 -98,ПБ і БЕ посудин,

працюючих під ти с к о м .

-НПАОП 0.00-1.59-87 Правил безпеки систем газопостачання.
-НПАОП 0.00-1.76-15,ПОП під час виконання робіт на висоті.
-НПАОП 0,00-1,15-07,ПОП під час технічного обслуговування і ремонту машин
обладнання с/г виробництва- НПАОП 01,41-1,01-01,ПОП під час роботи з
інструментами
та пристроями НПАОП 0,00-1,71-13, ПБ і БЕ в/г. кранів -НПАОП
0,00-1,01-07 ПОП на автомобільному транспор ті- НПАОП 0,00 -1,62-12 ПОП у с/г
виробництві - НПАОП
01,0-1,01-12 в Учбово- виробничому комбінаті «Сигнал»
посвідчення N>317/09-16 ( протокол №317 від 22.11.2016 р о к у ) .
Наказом директора господарства №1 від 04.01 .2017 року створена служба з 011.
-інженер з 'охорони праці Гусак Віктор Миколайович який пройшов навчання та
перевірку знань із Законодавства України з охорони праці, ПБЕЕС
(4 к в .гр .д о п .д о .1000В)- -НПАОП 40,1 -1,21 -98, 11Б і БЕ посудин,
тис к о м .

працюючих під

-НПАОП 0.00-1.59-87 Правил безпеки систем газопостачання.
-НПАОП 0.00-1.7 6-15,ПОП під час виконання робіт на висоті .
-НПАОП 0, 00-1,15-07,ПОП під час технічного обслуговування і ремонту машин
обладнання с/г виробництва- НПАОП СІ, 41 — 1 , 31-0 ,' ЗП . і _ч_а: р .■
інструментами
та пристроями НПАОП 0,00-1,71-13, ПБ і БЕ в /п кранів -НПАОП
0,00-1,01-07 ПОП на автомобільному транспорті- НПАОП 0, 00 -1, 6 2-12 ПОП у с_/г
ви р о б н и цтві - НПАОП
01,0-1,01-12 в Учбово-виробничому комбінаті «Сигнал»
посвідчення №317/09-16 ( протокол №31.7 від 22.11.2016 року) .
Наказом директора господарства №1__від 04.01.2017 року створена служба

зОП.

Призначено особи,відповідальні за організацію та безпечне виконання робіт на
вис о т і : гол.інженера Гусака Петра Васильовича та м айстра будівельника
Шаргоробського Микиту__Івановича які пройшли навчання та перевірку знань із
Законодавства України з охорони прац і .
Правила охорони праці п і д час роботи з інструментами та пр/.стро я ми НП А<!І
0,00-1,71-13, ПБ і ВЕ в /п кранів -НПАОП 0,00-1,01-07,ПОП під час виконання
робіт на висоті НПАОП-0,00-1,15-07 в Учбово-виробничому кол-Оілат і «Сигнал»
посвідчення № 317/09-16 ( протокол №317 від 22.11.2016 р о к у ) :
Ніаказом директора ДПДГ « Олександоівське» від 13 березня 2017 року №30а
створено постійно діючу комісію по організації навчання та перевірки знань питань охорони праці, п ожежної безпеки, електробезпеки .Праз/.ла охорони _гіраці
під час виконання робіт на висот і.Працівники ДПДГ «Олександрійське» у
рік проходять медичні огляди у відповіднссті де « Порядку л:.ов зде
ч меди^ и їїїх
оглядів» Останній медогляд в березні 2017 року. Працівники які виконують
роботи на висоті їм проводять с я : вступний, первинний, повторний, позаплановий
та цільовий інструктажі з питань охорони пр а ц і .В господарсіві діє 126
інструкцій з охорони праці, з них 4_ін_струкції, котрі _стосуються
безпосередньо
виконання даних робіт, а са м е :

Інструкція № 86 « При виконанні робіт на висоті» затвердже.-:а25,07.2004; .7
№4 0 .
№87 «Для працюючих на висоті» затверджена 26.07.2004р.

Наказ №4 6

№88 «Під час виконання робіт на висоті з використаннями с.пеціальних засобів»
затверджених 26.07.2004року_ наказ №4 6.Запобіжні пояси та драбини _періодичі -к)
проходять випробування. В с і_ іірацівники підприємств а сво є ч асно за бе зпечуюті:_я
необхідними засобами захисту згідно встановлених норм та вимог келективного
догово р у .Засобами колективного захисту господарство забезпечене: рукавицями,
діелектричними килимами, касками захисними, щитками захисними, окулярами,
з н а ками безпеки, захисними заземленнями, також в сі підрозді ли отоимують м і д о ч і
засоби.
Перелік (кількість) приставних доабин, підмостів (риштувань), лазів,
з а побіжних поясів
по к ожному цеху, які застосову ються при _ви<он а нні о-->5.
а
висоті ( таблиця№1, та засоби індивідуального захисту, які з а_стосовуються при
виконанні таких робіт ( таблиця№2).
Кількість
(шт .)

Найменування

Протокол
випробування
огляду

Огляди випробування

(дата)

огляд

випробування

Приставна драбина

1

Протокол №1
від 7.11.2017
року

7.11.2017р.

7.05.2018р.

Приставна драбина

1

Протокол №2
від
15.11.2017р.

15.11.2017р.

15.05.2018р.

Запобіжний пояс

1

Протокол №1
від 14.09.2017
року.

14.09.2017р.

14.06.2018р.

Лази

1

Протокол №1
від 14.09.2017
року.

14.09.201'

].4 .06.

- 5р .

Таблиця №2
п/н

Посада

Назва 3/3

Кількість

Електромонтер

Костюм х/б

1шт.

Чоботи кірзові

1 пара.

Каски захисні

1шт.

Окуляри захисні

1шт .

Діелектричні рукавиці

1шт .

Рукавиці х/б

2пари .

Інструмент з ізольованим
покриттям (відвертки,
пласкогубці)

4шт.

2

Будівельник

Костюм х/б

1шт

Рукавиці х/б

2пари

Рукавиці робочі

Юпар

Каски захині

1шт

Нормативно правова база:
I.Закон України «Про охорону праці»
2.Збірник нормативних матеріалів з охорони праці.
З .Правила охорбни праці у сільському виробництві.
4.Типове положення «Про службу охорони праці». ..
5.Положення «Про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
6 .Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями.
7 .Правила безпечної експлуатації електроустановок.
8.Електробезпека на виробництві.
9.Правила безпечної поведінки при виконанні робі
1 0 .Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів.
I I .Постанова КМУ від 26.01.20111 року №1107 « Про затвердження порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки».

27 листопада 2017 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'є
господарювання у територіальному органі Держпра

20 /■Ґ'р- N

Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в
разі її наявності.

Директор ДПДГ «Олександрівське»

