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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності мад^йшшшцтехнічної бази вимогам законодавства з питань
, Р< Г.
Рони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«АГРОСЕРВВІС БІЛИКІВЦІ», 23133, Вінницька область, Жмеринський район, село Біликівці,
вул.Колгоспна,7. КодЄДРПОУ 40556351
Код КВЕД: 01.11- вирощування зернових та решти культур
Директор Потанін Кирило Сергійович, телефон 068-282-40-81, електронна адреса
у1асіішіг88рег5опа1@етаі1.сот. Вінницька область, Жмеринський район,
с. Біликівці.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по
батькові
керівника,
номер
телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та 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 та/або
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 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 субєктів носподарювання за
шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на обєктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухо небезпечні обєкти та обєкти, господарська діяльність на яких може призвести до
аварій екологічного і санітарно - епідеміологічного характеру, затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України № 1788 від 16.11.2002 року, ТОВ «АГРОСЕРВІС БІЛИКІВЦІ» страхування не
здійснюється, оскільки відсутні обєкти підвищеної небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився

Я, Потанін Кирило Сергійович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особ, 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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
1. Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 2
робочих місця, з них на 2-х (2 чол.) існує підвищений ризик виникнення травм (трактористи машиністи)
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих обєктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів):
- адміністративний корпус - одноповерхова будівля, прямокутної форми в плані. Загальні габарітні
розміри становлять 20,0 х 10,0 м;
- склад № 1- одноповерхова будівля, прямокутної форми в плані. Загальні габарітці розміри і
становлять
І
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16,0 х 30,0 м;
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склад №2 - одноповерхова будівля, прямокутної форми в плані. Загальні габарітні розміри
становлять 16,0 х 20,0 м.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або
марка
(за
наявності),
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, структурних підрозділів)

Перелік (кількість) приставних драбин, стремянок, запобіжних поясів,
_________які застосовуються при виконанні робіт на висоті_____ ______________________
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Інші відомості:
Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан охорони праці в ТОВ
«АГРОСЕРВІС БІЛИКІВЦІ» покладається на директора Потаніна Кирила Сергійовича, який
пройшов навчання з наступних законодавчих та нормативно - правових актів з охорни праці:
Законодавства України з ОП.
Заступник директора товариства Вегеря Володимир Володимирович, на якого покладені
по сумісництву відповідальність за стан ОП пройшов навчання та перевірку знань з : Законодавства
України з ОП; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачі (IV гр.доп.) - НПАОП
40.1 - 1.21-98; ПБЄЄС III гр. кв.; ПОП в сільськогосподарському виробництві; ПОП в роботі з
інструментами і пристроями; Правила охорони праці та проведення робіт на висоті; Правила
безпеки, зберігання, перевезення та застосування сильнодіючих отруйних речовин;
Агроном Лазнюк Микола Миколайович пройшов навчання та перевірку знань з : Правила
охорони праці та проведення робіт на висоті; Правила безпеки, зберігання, перевезення та
застосування сильнодіючих отруйних речовин.
Комірник Білан Віра Василівна пройшов навчання та перевірку знань з : Законодавства
України з ОП.
Наявність служби з охорони праці:
В ТОВ «АГРОСЕРВІС БІЛИКІВЦІ» наказом № 1 від 02.01.2018 року відповідальнимза стан
охорони праці та пожежну безпеку призначено по сумісництву заступника директора Вегерю
Володимира Володимировича.
Наказом № 2 від 02.01.2018 року призначено відповідальним по за електрогосподарство
заступника директора Вегерю Володимира Володимировича.
Наказом № 2 від 22.01.2017 року по підприємству затверджено та введено в дію інструкції з
ОП.

В ТОВ «АГРОСЕРВІС БІЛИКІВЦІ» Наказом № 4 від 02.05.2018 року створена постійно діюча
комісія з перевірки знань з ОП, члени комісії пройшли в Вінницькому обласному навчальнокурсовому комбінаті житлово-комунального господарства перевірку знань згідно протоколу № 14ОП від 16.04.2018 р. і мають посвідчення про перевірку знань з ПОП під час виконання робіт на
висоті та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин.
Експлуатаційні документи:
На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація для виконання зазначених
робіт.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ТОВ «АГРОСЕРВІС БІЛИКІВЦІ» працівники забезпечені спец, одягом і засобами
індивідуального захисту:
1. Костюм х/б - 4 пгг. -термін використання 12 міс.
2. Распіратор РУ-бОМВІРІ(В) -2ш т. - до зносу.
3. Окуляти захисні закриті Ш

зуєг

602010000 - 2 шт. - до зносу.

4. Рукавиці ПВХ 35см - 2 пара - до зносу.
5. Фартух прогумований земений - 1 шт. - до зносу.
6. Рукавички діелектричні - 1 шт. - термін використання 12 міс
7. Рукавиці хлопчатобумажні - 10 пар - до зносу.
8. Миючі засоби, мило звичайне є в необхідній кількості.
Нормативно - правова та матеріально - технічна база навчально - методичного забезпечення:
1. Закон України « Про охорону праці»
2. НПАОПО.ОО-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань наказ № 15 Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р.
3. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
4. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове полодення про службу охорони праці.
5. ТОСТ 12.2.003 Утаткування виробниче.Загальні правила безпеки.
6. ГОСТ 12.1.030 Злектробезопасность, защитное заземление, зануление.
7. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
(ПБЕЕС).
8. НПАОП 0.00-1.75-15 ПОП під час вантажно - розвантажувальних робіт.
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