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від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця:
Для юридичної особи: СТОВ «Дніпро», 22246, Вінницька область, Погребищенський
район, село Мончин.Код ЄДРПОУ: 03729871
Код КВЕД:
01.11
вирощування
зернових
та
решти
01.13 -вирощування овочів і баштаних культур, корнеплодів, бульобплодів та інше.

культур.

Кондратюк Микола Михайлович, телефон (04346)25443, факс (04346)21962,
03729871@икг.пеС 22246, Вінницька область, Погребищенський район, село Мончин.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
прізвище, ім’я, по-батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи підприємця: прізвище, ім’я, по-батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти,
місце виконання робіт підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми
особами стосовно
відшкодування
наслідків
можливої
шкоди:
згідно п.З додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і саніторно-епідеміологічного
характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002 року
СТОВ «Дніпро» страхування не здійснюється, оскільки відсутні об’єкти підвищеної небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.
Я, Кондратюк Микола Михайлович_______________________________
(прізвище, ім’я, 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 та промислової безпеки під час виконання таких
робіт підвищеної небезпеки:
1.Роботи із збереження зерна (пЛ5 додатку3 Порядку),
2.Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (п.!£ ДодатокЗ до «Порядку....)
до Юкв включно..
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 1не робоче місце, з них на 1-му (2 чол.) існує підвищений ризик виникнення травм (оператор

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць,
структурних підрозділів:
-одноповерхова будівля, прямокутної форми в плані. Загальні габаритні розміри
становлять 80,0x20,Ом.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та
/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі
тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
(цехів, дільниць, підрозділів)

Інші відомості:
Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан охрони праці на СТОВ
«Дніпро» покладається на директора Кондратюка Миколу Михайловича, який пройшов
навчання з наступних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці: :
Законодавства України з ОП, правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні
сильнодіючих отруйних речовин; Правил вибору та застосування засобів індивідуального
захисту органів дихання; ПТБ і ВС на підприємствах із зберігання та переробки зерна; ПОП
під час вантажно-розвантажувальних робіт; ПБСГ, ПБЕЕС 5 кв.гр. до та понад 1000В. (прот. №
420 від 25.09.2017 року, № 582 від 13.11.2017р, №2 від 09.01.2018 року).
Інженер з ОП Боярський В.І. пройшов навчання та перевірку знань із: Законодавства України
з ОП, Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних
речовин; Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання; ПТБ
і ВС на підприємствах із зберігання та переробки зерна; ПОП під час вантажнорозвантажувальних робіт; ПБСГ, ПБЕЕМ 4 кв.гр.дл та понад 1000В (прот. № 420 від 25.09.2017
року, № 582 від 13.11.2017 р, № 2 від 09.01.2018 р).
Бригадир тракторної бригади Белезюк В.В. прийшов навчання та перевірку знань із:
Законодавства України з ОП, ПОП в сільськогосподарському виробництві, Правила безпеки
при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин; Правил вибору та
застосування засобів індивідуального захисту органів дихання; ПТБ і ВС на підприємствах із
зберігання та переробки зерна; ПОП під час вантажно- розвантажувальних робіт; ПБЕЕС З
кв.гр. до 1000В (прот. №420 від 25.09.2017 року, № 582 від 13.11.2017, №2 від 09.01.2018 р).
Зав.зерноскладом Пенькова О.С. пройшла навчання та перевірку знань із: Законодавства
Україна з ОП, ПТБ і ВС на підприємствах із зберігання та переробки зерна (прогт. № 474 від
09.10.2017 р .)
Наявність служби охорони праці:
В СТОВ «Дніпро» наказом № 21 від 08.02.2018 року керівником служби ОП призначено
інженера з охорони праці Боярського Василя Івановича.
Наказом № 61 від 29.09.2016 року по підприємству переглянуто та затверджено
інструкції з охорони праці по професіях.
Наказом № 62 від 29.09.2017 року відповідальним за збереження, погрузку, переробку
зерна призначено зав. коморою Пенькового В.В.

Наказом № 61 від 29.08.2016 року затверджено положення: про службу ОП, про комісію
з питань ОП підприємства, про розробку інструкцій з ОП, про порядок проведення навчання та
перевірку знань з питань ОП.
Визначено порядок інформування працівників про наявність на робочих місцях
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, організовано працю жінок, інвалідів згідно
чинного Законодавства.
Наказом № 60 від 29.09.2017 року створено службу спостереження та експлуатацію
будівель та споруд.
Наказом № 49 від 09.08.2017 року створено комісію для проведення опосвідчення стану
безпеки електроустановок в складі:
Наказом № 51 від 09.08.2017 року призначено відповідальну особу за виконання робіт в діючих
електроустановках - директора СТОВ «Дніпро» Кондратюка М.М.
Наказом № 5а від 03.01.2017 року призначено відповільну особу за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства - директора Кондратюка М.М. та призначено замісника під
час його відсутності - Пенькового В.С.
Наказом № 47 від 09.08.2017 року затверджено посадові інструкції відповідального
електрогосподарство та його замісника.

за

Експлуатаційна документація:
На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація для виконання зазначених
робіт.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В СТОВ «Дніпро» робітники забезпечені спец одягом і засобами індивідуального захисту:
1.Костюм х/б - термін використання -12 міс.
2.Халат х/б - термін використання - 12 міс.
3.Окуляри захисні - термін придатності - до зносу,
4. Рікавиці х/б - термін придатності - 2 міс.
5. Распіратор «Лепесток» є в необхідній кількості.
6. Миючі засоби, мило звичайне є в необхідній кількості.
Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного
заблезпечення:
1.Закон України «Про охорону праці»,
2.НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань,
наказ № 15 Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005р.

3. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
4. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
5. НПАОП 15.0-1.01 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по
зберіганню та переробці зерна.
6. ГОСТ 12.2.003 Устаткування виробниче. Загальні правила безпеки.
7. ГОСТ 12.1.030 Злектробезопастность, защитное заземление, зануление.
8. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС).
9. НПАОП 0.00-1.75-15 ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт.

М.М.Кондратюк
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