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Відомості т о роботодавця
Найменування юридичної особи: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю «Вернигородоцьке»
Місив її державної реєстраиії :Украіна, 22125 Вінницька обл., Козятинський район, с.
Вернигородок, вул. Леніна, 45
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 03733542
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 85.11.1- роботи на висоті понад 1Л м.
Прізвище. Ім'я та по батькові керівника: ШУБОВИЧ ВОЛОДИМИР Ів а н о в и ч
Номер телефону, телефакс адреса електронної пошти :тел.: (04342) 36532, факс
(04342 36534 ; уетіаого(Іок@теІа.иа
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Україна, 22125 Вінницька обл.,
Козятинський район, с. Вернигородок, вул. Леніна, 45 Я, Шубович Володимиріванович —
директор СТОВ «Вернигородоцьке», цією декларацією підтверджую відовідність
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці
під час виконання робіт підвищеної небезпеки: ремонтні та інші роботи, що виконуються
на висоті понад 1,3 метра.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм:
Всього 1 робоче місце.
в тому числі на яких існує ризик виникнення травм;
- електромонтер по ремонту та обслуговування електрообладнання -1 роб. місце ,1чол.
Для забезпечення робітників використовуються пересувні стрем'янки.

К ількість будівель і споруд (приміщень, їх характеристика):
- нежитлові одноповерхові будівлі №1, №2 , ХзЗ, столова-клуб та адмінкорпус загальною
площею - 5500,0 кв.м , складаються з одного поверхів. Висота приміщень першого поверху
становить - З м.
Інші відомості
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог

законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки закладу,

^п£оишли^^
Директор: Шубович Володимиріванович пройшов навчання та перевірку з наступних
дисциплін та законодавчих та нормативних актів з охорони праці

.№

НПАОП 0.00-1.15-07 ПОП під час виконання робіт на висоті;
НПАОП 0.00-1.71-13 ПОП під час робота інструментом та пристроями;
НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем газопостачання;
НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС З кв. тр. до 1000 В згідно посвідчення №106/01-18
(протокол засідання комісії з перевірки знань №103 від 05.03.2018 р.), виданого УВК
«СИГНАЛ».
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства
з питань охорони праці.
Наявність служби охорони праці:
В СТОВ «Вернигородоцьке» функціонує система управління охороною праці, (наказ
директора № 1,10 від 05,03,2018 р.), директор виконує свої забов'язання у галузі охорони
праці, зокрема;
- розроблено, затверджено та введено в дію :
«Положення про систему управління охороною праці»; «Положення про
службу охорони праці»;
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці»; «Положення про комісію з питань охорони праці»;
Наказом №2,2 від 05,03,2018 р. в СТОВ «Вернигородоцьке» створена служба охорони
праці, керівником якої призначено відповідального з охорони праці Тучак С.Г. Шказом
№ З від 09.03.2018 р. створено комісію для проведення перевірки знань з питань охорони
праці у склад.:
Голова комісії: головний інженер Жорноклей Микола Платонович
Члени комісії: Зам. гол. бухг. по екон. роботі, інженер з охорони праці
Тучак Сергій Григорович
Інженер-електрик Левчук Олександр Захарович
Головний агроном Савчук Віктор Васильович На підставі Типового
положення про розробку інструкцій, наказом директора СТОВ « Вернигородоцьке» №
від 16.05.2018 р. затверджені і введені в дію переглянуті інструкції з охорони праці; в 2,5
від 05,03,2018 в кількості 92 шт., в т.ч.:
«Інструкція з охорони праці при роботі на висоті із застосуванням переносних драбин
та стрем'янок»;
З працівниками СТОВ «Вернигородоцьке» проводяться вступні, первинні, повторні ,
позапланові, цільові Інструктажі з питань охорони праці на підставі Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Первинний, повторний, позаплановий, цільові інструктажі з питань охорони праці
проводяться безпосередньо керівником робіт. Результати проведених інструктажів
реєструються у «Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці».
Усі сторінки журнал в реєстрації інструктажів нумеруються прошнуровуються,
скріплюються печаткою закладу. Працівники забезпечуються згідно норм та вимог
безкоштовним спецодягом, спецвзуттям та іншими 313, Роботи, що виконуються на
висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою пристроїв - приставних драбин,
стрем'янок, які в установлені терміни проходять випробування та огляди перед їх
застосуванням. Перелік (кількість) приставних драбин, стрем'янок, які застосовуються
при виконанні робіт на висоті (таблиця №1), та засоби індивідуального захисту, як
застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2)

№ п /п

1.
2.

Найменування

Драбина
розсувнамЮм
Стрем’янка 2м.

Кількість (пгг.)

1
1

Дата випробування, огляду

11.06.2018 р.
11.06.2018 р.

Т аблиця № 2

Електромонтер по
обслуговуванню
електрообладнання

Рукавиці Діелектричні

1 пара
__ - 1 пара
1 пара

Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані

Нормативно-правова база:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. ПКМУ № 1107 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
3, НПАОЇЇ 0.00-4.12-05 Тгтове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці.
4, НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства
5 НПАОП 0.000-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
6. НПАОП 0.00-4.21 -04 Типове положення про службу охорони праці.
7. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті.
8. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індиві
дуального захисту.
9. НПАОП 0.00-1.71-13 Правил а т о р о т праці під час роботи з
інструментом та пристрою
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