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

Відомості про роботодавця сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю «Ренет»юрилична адреса с.Бджільна Теплиць кого району
Вінницької обл.. зареєстроване в Теплипькій
ЕДА________________________________
(для юридичної особи: найменування
_____________________________________________________31401153_____________
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
01.11_______________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

_______________________________________

__________директор Яковенко Володимир Володимирович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
________23807 вул.Польова 2 с.Червона долина Теплипького району Вінницької
обл.__________________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання 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)
Я,

Яковенко Володимир Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи - підприємця)
ч
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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: ремонтньмонтажні. будівельні та інші роботи .що
виконуються на висоті понад 13 метри, крім робіт верхолазних та скелелазних. їло
виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або
робочого настилу та робіт, шо виконуються за допомогою підйомних і підвісних
колисок, механічних підіймачів та будівельних
підйомників.__________________________________________
кількість робочих місць -2(дваі. в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм, а саме:
електрозварювальний - 1 (одне) робоче місце, один чоловік
Електрик -1 (одне) робоче місце, один чоловік.
Виробничі об’єкти та промислові майданчики знаходяться за адресою :
23807 в у л . Польова 2 с.Червона долина Теплипького району Вінницької обл.
1. Промисловий майданчик -огорожена територія .площею - 1000 м.кв. з
кімнатами для обладнання.інструменту та для побутових цілей загальною
площею 100 м.кв..панельне перекриття.товшина стін 0.5м
(найменування виду робіт
Інші відомості відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань хорони
праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій,
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,нормативно-правової
та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення):
директор СТОВ»Ренет» Яковенко Володимир В о л о д и м и ро в и ч пройшов
навчання в ДП» ТОВ Синтез-Союз-Учбово-курсовий комбінат»по законодавчих і
нормативних актах з питань ОП.правила ОП в с/г виробництві .протокол №207
від12.04.2018.ЛБЕЕС ПІ кВ.гр. до І 000ВІ.протокол №98 від!2.04.2016.
Наказом директора СТОВ»Ренет>>» № 10 від 10.01.2014р. призначено
відповідальних осіб за стан охорони праці
1.головний інженер Мельник Віталій Д м и т р о в и ч п р о й ш о в навчання в ДП «ТОВ
Синтез-Союз-Учбово-курсовий комбінат».законодавчих і нормативних актах з
питань ОП.ГІГІЄНИ прапі.надання першої допомоги потерпілим.пожежної
безпекиЛБіБУ посудин .ш о працюють під тискомлгоавил безпеки систем
газопостачання.ПБіБЕ вантажопідіймальних кранів.правил безпечної роботи з
інструментом та пристроями п ро т о к о л №207 від12.04.2018..правила О П в с/г
виробництві .ПБЕЕС (ТУ кВ.гр. до 1000В) протокол№177 від 03.04.2018..обовязки
спеціаліста по ОП покласти на Мельника Віталія Дмитровича наказ директора №З
від02.01.2018.
2.бригадир тракторної бригади Ткачук Петро Михайлович пройшов навчання в в
ДП «ТОВ Синтез-Союз-Учбово-курсовий комбінат» по законодавчих і нормативних
актах з питань ОППБіБЕ посудин.шо працюють під тискомліравила безпеки систем
газопостачання .ПБіБЕ вантажопідіймальних кранів .Правила безпечної роботи з
інструментом та пристроями протокол №207 від12.04.2018..правила ОП в с/г
виробництві .правила техніки безпеки та промислової санітаріі та експлуатації
нафтобаз і автозаправних станцій протокол №120 від 13.03.2018 ПБЕЕС ГУ кВ.гр. до
і понад 1000ВІ.протокол №177від03.04.2018.
Наказом директора № 10 від 02.01.2018р.створена комісія по навчанню та перевірці
знань з охорони праці, голова комісії -Яковенко В.В... члени комісії- Мельник
В.Д..Ткачук П.М..

На підприємстві діють 41 інструкція по ОП для професій і для виконання побітлля
електрика -інструкція № 2.11.33-36. лля електрозвамовальника №1338.35.34..
1.електрозварник Саламаха В.Г.пройшов навчання та перевірку знань з питань
ОП в с\г. наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках, для
електрозварника в СТОВ»Ренет» протокол М4 від 26.04.2018р.
Перелік інструменту та обладнання лля індивідуального захисту;

Найменування

К-сть П ІТ ..

Приставна драбина Зм.
Канат для підняття грузів
Запобіжний пояс
кігті
Лази

1

Канат рятувальний

Огляди випробування/дата
огляд
випробування

1
1
1

Протокол
випробування,ог
ляду
№1 08.04.18
№2 08.04.18
№ 3 08.04.18
№4 08..04.18
№5 08..04.18

08.04.2018.
08.04.2018
08.04.2018
08.04.2018
08.04.2018

08.04.2018.
08.04.2018
08.04.2018
08.04.2018
08.04.2018

1

№6 08..04.18

08.04.2018

08.04.2018

1

Перелік індивідуальних засобів захисту

№п/п
1

Посада
Електрик

2

електрозварювальни
к

Назва 313
Костюм х/б
Чоботи гумові
Каска захисна
Окуляри захисні
д\е рукавички
д\е боти
сумка монтерська
рукавиці х\б
інструмент з ізольованим
покриттям( відвертай, плоскогубці)
вимірювальний прилад
Костюм зварника
Чоботи робочі
Чоботи гумові
Рукавиці зварника
Каска захисна
Маска захисна
Окуляри захисні
д\е рукавички
д\е боти
черевики

Нормативно-правова база
1. Закон України «Про охорону праці»

кількість
2
1
1
1
1
1
1
2
2

2
1
1
2
1
2
1
1
1
1

\

2. НПАОП 0.00-4.15-98 «типове положення про розробку інструкцій з ОП»
3. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу ОП»
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правило ОП під час виконання робіт на висоті»
6. НПАОП 64.2-3.04-98 «типові норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та
інших 313 працівникам»
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
8. ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «правила безпечної роботи з інструментом та пристоями»
9. ДНАОП 1.1.10-1.01 -97 «Правила безпечної експлуатації установок»
10. Правила ОП у с\г виробництві.

