ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОЬМЖЕНОЮ ВДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «КРАСНЕ»___________
(для юридичної особи: найменування
23342, Вінницька обл.., Тиврівський р-н, с. Красне, вул.. Д. Нечая буд. 2______
юридичної особи, місце її державної реєстрації,
Код СДРПОУ 31261129 КВЕД 01.11_________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
Генеральний директор Пономар Юрій Васильович__________________________
прізвище, 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 2-14-04_________аегота8Ь.кга8пе@икг.пеі_____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
23342, Вінницька обл.., Тиврівський р-н, с. Красне, вул.. Д. Нечая буд. 2
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я, Пономар Ю рій Васильович___________________________________________
,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

Вхід, №

в

и

А

ІІЯ ШЩЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
«Прозорий офіс»
адміністратор
Нагорна ЄнЬтна Олександрівна'

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 1,3 метра
крім робіт верхолазних, що виконуються на висоті 5 метрів 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.
На підприємстві до робіт на висоті допущені особи не молодші 18 років, та які пройшли
професійний добір, медичний огляд, спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони
праці відповідно до вимог ст.. 18 Закону України «Про охорону праці». Для створення безпечних
умов праці працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям.
Визначений порядок та організацію робіт на підприємстві, призначені відповідальні
особи за виконання безпечних робіт працівниками.
Кількість робочих місць - 2 (два), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм, а саме:
Електрогазозварювальник - 1 робоче місце, 0 чоловік.
Електрик з ремонту і обслуговування електроустаткування 1 робоче місце, 1 чоловік.
Кількість будівель, споруд, виробничих суб’єктів: ремонтна майстерня, токове
господарство, автогараж, млин, АЗС.
Затверджено
наказом
відповідальна особа за безпечне ведення робіт в
електроустановках, наказ № 119 від 01.06.2017 р. енергетик Орленко М. В. № посвідчення
246/17-5 від 18.07.2017 р.
Інші відомості:
Генеральний директор Пономар Юрій Васильович пройшов навчання та перевірку знань
в ДП Вінницький ЕТЦ - з законодавства України про охорону праці, гігієни праці, надання
першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, ПБЕЕС 3 кв. гр.. допуску до 1000 В. (НПАОП
40.1.-1.21-98) ПБІБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87. Правила будови і
безпечної експлуатації в/п кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) правила охорони праці на
автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12). Посвідчення №228/15-6 від 27.10.2015 р.
Інженер з охорони праці Янишен В. В. пройшов навчання та перевірку знань в ДП
Вінницький ЕТЦ законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги
потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки, ПБЕЕС 4 кв. гр.. допуску до 1000 В. (НПАОП
40.1.-1.21-98) ПБІБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87) правила будови і
безпечної експлуатації в/п кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) правила охорони праці на
автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) Посвідчення 228/15-8 від 27.10.2015 року.
Головний інженер Вижаковський Сергій Олександрович пройшов навчання та перевірку
знань з ДП Вінницький ЕТЦ з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої
допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки, ПБЕЕС 4 кв. гр.. допуску до 1000 В.
(НПАОП 40.1.-1.21-98) ПБІБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00.-1.50-87). ПБІБЕ
в/п кранів (НПАОП 0.00.-1.01-07) посвідчення № 84/17-7 від 16.03.2017 р.
Зав. гаражем Кобилянський Олег Ігорович пройшов навчання та перевірку знань в ДП
Вінницький ЕТЦ з законодавчих актів з охорони праці надання першої допомоги потерпілим,
пожежної безпеки, електробезпеки, ПБЕЕС 3 кв. гр.. допуску до 1000 В (НПАОП 40.1.-1.21-98)
ПБІБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП - 0.00-1.50-87) ПБІБЕ в/п кранів (НПАОП
0.00-1.01-07) правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) правила охорони
праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) посвідчення №84/17 - 9 від
16.03.2017 р.
На підприємстві працює 117 чоловік, із них інженерно - технічних працівників - 6
чоловік. Постійно діюча комісія призначена наказом № 14 від 08.11.2017 р., яка проводить
перевірку знань працівників підприємства з питань охорони праці. Результати перевірки знань
працівників оформляються протоколом.
На підприємстві функціонує система управління охорони праці, розроблено положення
про службу охорони праці, положення про систему управління охороною праці, положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Результати проведення
інструктажів реєструються в журналах реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці,
та журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Розроблені і

введені в дію інструкції з охорони праці, які зареєстровані в журналі реєстрації та обліку видачі
інструкцій з охорони праці. Наказ №23 від 06.03.2017 р.
На підприємстві діють 116 інструкції з ОП; для електромонтера по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання № 44а; для електромонтера № 44; відповідальному за
електрогосподарство №67; при роботі на висоті №31.
Всі працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм.

Перелік засобів індивідуального захисту які використовуються при виконанні робіт на висоті
(таблиця 1). та приставних драбин, підмостів (риштувань), стрем’янок, запобіжних поясів, лазів,
які застосовуються при виконанні робіт на висоті. (Таблиця 2)

Таблиця 1
Посада
№ п/п
1.
Електромонтер

2.

Електрогазозварювальник

Назва 313
Костюм х/б
Черевики
Рукавиці х/б
Окуляри захисні
Діелектричні рукавиці
Пояс запобіжний
Каска захисна
Костюм зварника
Черевики
Рукавиці зварника
Маска захисна
Окуляри захисні
Діелектричні рукавиці
Каска захисна
Костюм х. б.

Кількість
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Таблиця 2
Найменування
Приставна драбина
Розсувна драбина
Запобіжний пояс

Кількість
1
1
1

Протокол випробування,
огляду
17.09.2017 р.
10.09.2017 р.
23.09.2017 р.

Проведено профілактичні випробування електрозахисних засобів від враження
електричним струмом; перевірено опір заземлення контура, опір ізоляції кабелів зварювального
апарата.
Технічний звіт від 21 липня 2017 р.
Підприємство утримує в справному стані установки пожежної сигналізації та автоматичні
установки пожежогасіння. Додатково встановлені пожежні тттити та вогнегасники.

1.
2.
3.
4.

Список наданих нормативних актів з охорони праці:
Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про охорону праці».
Правила пожежної безпеки України.

5.
6.
7.
8.
9.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних механізмів.
Типові норми безплатної видачі спеціального огляду, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту, працівників.
10. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
11. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
12. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганні зерна.
13. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.
14. Правила охорони праці при зварюваї і11 і металів.

Ю. В. Пономар
(ініціали та прізвище)

м. п.
«£»«

» 20 / / р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’є
господарювання у територіальному органі Держ:
«£ » «
» 20 /У р. №

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

