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адміністратор

Гвтота Нвля Василівна

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця: ТОВ «Агрокомплекс -Барський».
Місцезнаходження: 23026, Вінницька область, Барський район, с.Стасюки,
вул.Малинова, 1,
Код ЄДРПОУ: 33553467,
Керівник: директор Резнік Сергій Олександрович,
Номер телефону: 067-484-18-48
Адреса електронної пошти: а§гокотр1ек8.Ьаг8кіу@§шаі1.сот
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: ТОВ «Агрокомплекс -Барський»,
23026, Вінницька область, Барський район, с.Стасюки, вул.Малинова, 1
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди : немає
Я, Резнік Сергій Олександрович, діючий на підставі статуту, 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: обривка плодів з дерев на висоті понад 1,3 м.
Робочих місць 3 (три),
кількість працівників 3 (три).
Працівники виконують роботи на висоті під час обривки плодів в саду ТОВ
«Агрокомплекс - Барський»
Вхід.

м

На підприємстві ТОВ «Агрокомплекс -Барський» впроваджено систему
управління охороною праці, наказом №5-В від 01 березня 2018 року призначено
особу, що виконує обо’язки спеціаліста з охорони праці Резніка Сергія
Олександровича, який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в
установлено законодавством порядку в Барському коледжі транспорту та будівництва
НТУ за напрямками: Законодавство України з охорони праці, Правила охорони праці в

сільськогосподарському виробництві, Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті (протокол №001 від 02.06.2016р., №022 від 11.05.2018р.). Наказом №6-В від
12 січня 2016р. призначено комісію зперевірки знань з питань охорони праці. Всі
члени комісії пройшли навчання та перевіркузнань з питань охорони праці в
установленому порядку. Всі робітники підприємства пройшли навчання та перевірку
знань з питань охорони праці. За результатами перевірки знань оформлені протоколи
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони прані, видані посвідчення.
Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті в ТОВ «Агрокомплекс
- Барський» призначено - Резніка Сергія Олександровича. Всі робітники підприємства
забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
згідно діючих на підприємстві норм. На даний час не проводяться роботи по збору
урожаю. Перед його проведенням працівники, які будуть задіяні на зборі урожаю
пройдуть медичний огляд, навчання та перевірку знань з питань охорони праці,
вступний, первинний та повторний інструктажі з питань охорони праці. Для
безпечного виконання робіт на підприємстві розроблені інструкції з питань охорони
праці за професіями та видами робіт..

С.О.Резнік
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
20__ р. № ___________________________ .

