/1,о;іаток 8
до 1Іорядк\

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 ЛІ0 Т01 0 2018 р. № 48)

Д ЕКЛАРАЦІЯ
відповідності іуіагеріально-гехіїічної бази виїчоїам закоиодавсі ва з питань
охорони праці
ВІДОМОСТІ про роботодавця Агропромислове науково-виробниче підішисмство «Візит»
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

22067, Вінницька обл.. Хмільницький район, вул. І.Богуна 19, Г Д Р П О У 02129063,
________________ Юрчніннн Микола Васильович, 04338 2-25-33, УІУ.И05і^'икг.пе^____________________
місіїе'зиахолжеііия. код

ітілно і

СДРПОУ. мрі іііиіцс. ім'я та по багькчжі к-срівника. номер іедсфону. адреса сл.иоміїи;

для фізичної особи - иілирис мця: прізвище, ім'я га но батькові, серія і номер насиоріа.
ким і коли виданий, місце ироживаиия. рсчсграііійний номер облікової каргки нлагиика
иола ї ків. номер іелефоиу. телефакс), адреса електронної ноінтн;

22000, Вінницька обл.. Хмільницький район, м. Хмільник, вул. І.Боїлііа 77,_________________
місце виконання робіт иідвиїцеиої небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки)

Іп(1)ормація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відпікодуваппя наслідків можливої шкоди
__________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Згідно додатку 1 до Порядку та правил проведення страхування страхування цивільної
ізідпоідальпості перед трет іми особами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002
року №1 788 с грахутзанпя не проводиться так як піднрит мст во не с об'єктом нідвищної небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прані
(лага нровелення ах д т л )

Я. Юпчиїїінн Микола Васильович_______________________________________________________________________
(прізвииіс. ім'я та но батькові керівника юрнлнчпої особи або фізичної особи - пілнрік міїя)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
закоіюдаїтст ва з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвиїпеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підви)пепої небезпеки: роботи, що виконуюгься на висогі ионая 1,3 метра, зберіїаиня балонів
із стисненим та зрідженим газом.
Кі.тькіст ь робочих місць 10(10 чол.)
.А саме;
Газослектрозварювальник - 1 робоче місце (Ічол);
Муляр З роочих місця (Зчо.т);
Монтажник - З робочих місця (3чол.);
Слюсар -З робочих місшя (З чол.).
Впробпичі об'с ктті знаходяться: Вігнтицька област ь, місто Хмільник вул. І.Ноі'упа 77. ву.т. 1-іо
Граїзня 1. вул. Лі гоннсна 27.
Відповідно до чинного законодавства загальна відновідальністт> за стан охорони праці
ііокладаг І ься па директора Лгронромислового ггауково-виробничого підприємства «Візит»
ІОрчиїїішіа Миколх Васи.тьовича. який пройшов навчаггня та перевірку знаїгь з наступних
дпециндін: законодавство України про охорону праці. 11БВЕС (П П А О П 40.1-1.21-98) 2 кв.гр. до
ІОООВ І Іосв. №1 76/1 7 -М від 30.0.5.2017 року видане Д ії «Вінггицький ЕТІ І».

В хіп,
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в Л1І11ВП «І^і'шг» розроблено та введені в дію: положення про службу охорони прані,
положення про порядок проведення медичних оглядів нрацівииків. положення про робоїу
уповноваженого грудовою колекдиву, положення про забезпечення працівників спеціальним
одягом, енеціальним взупям за ііниими :іасобами індивідуального захисту, положення про
проведення навчання і перевірки знань з охорони праці та інші положення. Розроблено га
запісрджено інсгрукції з охорони праці за професіями і видами робіт, посадові інструкції
керівників підрозділів га перелік робіт підвищеної небезпеки. Па нідприємстві нроводяїьея всі
необхідні іпегруктажі з охорони праці з записом у відповідні журнали інструктажів. Робітники під
час прийня і гя на робогу і в процесі роботи проходять за рахунок роботодавця навчання з пи гань
охорони праці даної про(|)есії. з надання нерніої медичної доно.моги ногернілим від нещаених
ішііадків і правил новедіпки у разі виникнення аварійних ситуацій. Па піднрисмеїві не
допускаються до роботи працівники, у ю му числі посадові особи, які не прспіиїли ііаішапня.
інструктаж і перевірку знань з ни тань охорони праці.
Павчаиия та перевірка знань з низань охорони праці інженерно-зехпічиих працівників
проводиться в уезановленому законодавсзво.м порядку під час нрийнягтя на роботу та періодично
один раз на три роки. Перевірка знань працівників з низань охорони праці проводиться цостійнодіючою комісією нідіїрис'мства з оформлення.м відповідних протоколів.
Праціїшикн проходять ионередній та періодичні медичні огляди, а також забезпечені
спеціальним одягом. снеціалі>ни,м взузтям та засобами індивідуального захисту відізовідно до
нормазивно-нравовнх актів з низань охорони праці. Працівники підприсметва отримують мийні
засоби за рахунок ніднриемства.
ЛІ ШВІ 1 «Візит» мас у корнезуванні власні нежи тлові приміщення: виробничі-280 кв.м..
складські 600 кв.м.. гаражі -290 кв.м.. офісні -160 кв.м.. санітарно-побутові 75 кв.м.
І Іідирис мезво забезпечено засобами колективного захисту: діелектричні килимки, плакати та
знаки безпеки в кілі.кості - 4.>пп.
ІЛ'монзпі. монтажні та будівельні роботи, що виконуються на висоті ионад 1..2 метра
виконуються за допомогою приставних драбин, захисних касок, респіраторів за запобіжних поясів,
які у встановлені терміни проходя ть випробування та огляди перед їх заегосуваииям.
Наказом дирекзора МіІ/1 від 02.01.2018 року створена служба охорони праці під
керівництвом заступника директора з охорони праці та промислової безпеки Поліщука Федоза
Михайловича, який пройнюв навчання і перевірку знань з: законодавезва України з охорони праці,
правил 011 у с/г виробництві. ПТЬіВС на нідприсметвах по переробці зерна, ПБіВН посудин, що
працюють під тиском. ПНіКІ- в/п кранів. ПБіБЕ ліфтів, охорона праці і промислова безпека в
б\ дівництві ДБП А ..3.2-2-2009 (ПП Л01145.2-7.02-12). ПБЕЕС IV кв.гр. до 1000В - Посв. №29-10-17
від 14.02.2017 року видане/1П ТО В «Синтез-Союз»-«УКК».
Для проведення навчань і перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки
дорожні.ого рух)', електробезпеки і виробничої санітарії наказом /щрекзора від 02.01.2018 рок\
Дз1/1 на підприс.мсз ві с і ворепа іюсзїйію-діюча комісія в насзл пному ск.іаді: і олова комісії
Б)'рдпгіп В.Г. виконавчий директор, члени комісії: Загребельний О./Е заступник директора по
ЛІ 1К. Загородній М.Л. начальник будівницзва. Тоиоровський В.В. головний енергетик. Мельник
10.Д.
і'оловпий інженер по ремонту с/г маиіиіі. Калснічепкдт О .В .
інженер з 011. Багрій К.Ф.
уповноважена трудового колективу. Хомічук О .А . юрист.
Іиженертю-зехнічіп працівники підприсметва нройніли навчання і переврку знань, зокрема:
Викоиаітчий директор Бурдигін В.Г'. із: законодавчих за нормативних актів з питань охорони
праці; Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві (П П АО П 01.1-1.01-12):
Правила безпеки і виробничої санітарії по 'зберіганню і переробці зерна (ПП АО П 15.0-1.01-88);
Правила будови та безпечної експлуатації козлів (ППЛОП 0.00-1.26-96); ПБіБЕ посудин, що
працюють під зиском (П П АО П 0.00-1.59-87); ПБІБЕ в/п кранів (П П А О П 0.00-1.01-07); ПБІБЕ
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ііідйомиикії? (111ІЛОП 0.00-1.36-03): 11ЬіН1{ ліфтів (І1ІІЛОІ1 0.00-1.02-08); І10ІІ на автомобільному
трапсиорті (ИПЛ011 0.00-1.62-12): ПБСГ (1111ЛОП 0.00-1.76-15): ПБЕЕС (Ш1ЛОП 40.1-1.21-98) 4
ки.гр. до 1000В ІІосв. № .38-1-16 від 24.02.2016р.. видане ДП ТОВ «Сингет - Соют» - «УКК».
Охорона праці і промислова бсиїека в будівництві ДБМ А .3.2-2-2009 (НПЛОП45.2-7.02-12);
НОН під час лварювання металів (ННЛОН 28.52-1.31-13) - Посв. №262/10-18 від 26.04.2018р..
ви.таис УВК «Сиі нші».
Застуниик дирскгора по АНК Загребсльний О.Д. із: законодавчих та нормативних акіів з
ііиіаііь охорони праці: Правила охорони праці \ сілі.ськогосііодарсі>ко.му виробництві (ННАОН
01.1-1.01-12); Правила безпеки і виробничої еанігарії но зберіганню і переробці зерна (ННАОН
15.0- 1.01-88): Правила будови га безпечної експлуагації котлів (ННЛОН 0.00-1.26-96); НБІБЕ
ііос>дии. що ііраціоіоіь під тиском (ННЛОН 0.00-1.59-87); НБіБЕ іЕп кранів (ННЛОН О.ОО-1.01-07);
НБС1' (ННАОН 0.00-1.76-15); НБЕЕС (ННЛОН 40.1-1.21-98) 4 кв.гр. до 1000В Ноев. № 38-2-16
від 24.02.2016р.. видане /1,11 ГОВ «Сии гез - Союз» - «У1\1\».
Інженер з ОН Кіїленіченко О .В . із; законодавчих іа нормативних актів з пи тань охорони праці;
Правила охорони праці у сільськоі'оснодареькому виробництві (ННЛОН 01.1-1.01-12); Правила
безпеки і виробничої санітарії но зберіганню і переробці зерна (ННЛОН 15.0-1.01-88); Правила
б\дови іа безпечної експлуатації котлів (ННАОН 0.00-1.26-96); ГІБіБЕ трубопроводів пари і гарячої
води (ННЛОН ().0()-1.11-98); НБіБЕ посудин, що працюють під тиском (ННАОН 0.00-1.59-87);
НБІБЕ ліфтів (ННЛОН 0.00-1.02-08); ПОП на автомобільному транспорті (11ПЛОП 0.00-1.62-12);
НОН ііі.т час вантажно-розвантажувальних робіт (ННЛОН 0.00-1.75-15); ПБСГ (НГІАОП 0.00-1.7615); Правил ОН під час виконання робіт на висоті (ННАОН 0.00-1.15-07); НОН під час роботи з
інетр)ментом та пристроями (ННЛОН 0.00-1.71-13); ПБЕЕС (ННАОН 40.1-1.21-98) 4 кв.гр. до і
понад 1000В І Іосв. № 171-4-1 8 ітід 29.03.2018р.. видане /(11ТОВ «Синтез - С’оюз» - «УКК».
Охорона праці і промислова безпека в будівництві /(БИ Л .3.2-2-2009 (111ІЛОІ 145.2-7.02-12);
НОН ні.ч час зварювання металів (ННЛОН 28.52-1.31-13)
Посв. №>262/09-18 від 26.04.2018р..
видане УВК «Сдп нал».
Головний інженер но ремонту с/г маїнин Мельник ІО./Е із; Закону України «Про охорону
праці»; Правила охорони прані у сільськогосподарському виробництві (ННЛОН 01.1-1.01-12);
НБІБЕ в/н кранів (ННЛОН 0.00-1.01-07); НБіБЕ посудин, що працюють під тиском (ННЛОН 0.001.59-87); Правил безпеки систем газоностачання України (НГІАОП 0.00-1.20-98); ПБЕЕС (ППЛОП
40.1 -1.21 -98) 4 кв.і'р. до 1000В Посв. №
т> 127/06-15 від 06.07.2015р., видане У В К «Сигнал».
Головний енергетик Тоноровський В.В. із; законодавчих та нормативних актів з питань
охорони праці; Правила безпеки і виробничої санітарії но зберіганню і переробці зерна (ППЛОП
15.0- 1.01-88); НОН під час вантажно-розвантажувальних робіт (ППЛОП 0.00-1.75-15); Правил ОІІ
під час виконання робіт на висоті (ППЛОП 0.00-1.15-07); ПОП під час роботи з інструментом та
пристроями (ППЛОП 0.00-1.71-13); ПБЕЕС (ППЛОП 40.1-1.21-98) 5 кв.гр. .то і понад ІОООВ Нттев.
№' 171-4-18 від 29.03.2018р.. видане /1,11 ГОВ «Синтез - Союз» - «УКК».
Пачсиїьник бчдівницгва Загоро.тній М.Л. із; законодавчих та нормативних актів з інгтань
охорони праці; ПБіБЕ посчдин. що іірацюють підтиском (ППЛОП 0.00-1.59-87); ПБСГ (ПП.ЛОП
0.00-1.76-15); Правил 011 під час виконання робіт на висоті (ППЛОП 0.00-1.15-07); ПОП під час
вантажно-розвантажувальних робіт (ППЛОП 0.00-1.75-15); ПБЕЕС (ГІПЛОП 40.1-1.21-98) З кв.гр.
,то 1ОООВ 1Іосв. №,' 438-1-17 від 27.09.2017р.. видане ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «УКК».
Охорона праці і промислова безпека в будівтіицтві ДБН А .3.2-2-2009 (ППАОП45.2-7.02-12);
Правил 011 під час виконання робіт на висоті (ППЛОП 0.00-1.15-07); ПОП під час роботи з
інстрчментом та пристроями (ППЛОП 0.00-1.71-13); ПОП під час зварювання металів (ППЛОП
28.52-1,31-13) 1Іосв. №у262/01 -18 від 26.04.2018р., видане У В К «Сигнал».
Інженер бу.тівельник Онищук 0.13. із; Охорона праці і промислова безпека в будівництві /І.Б11
Л .3.2-2-2009 (ПІ ІЛОІ 145.2-7.02-12); Правил ОП під час виконання робіт на висоті (ППЛОП 0.00,3

1.15-07); 1І01І кіл час робоги ч інструментом та пристроями (ИІ1ЛОП 0.00-1.71-13); 11011 під час
чваріовання мсгалів (Н11Л011 28.52-1.31-13)
ГІосв. №262/02-18 від 26.04.2018р.. видане УВК
((С'ипіа.1».
ИЬіЬИ в/н кранів (І ПІЛОН 0.00-1.01-07); ГІБІЬН підйомників (НГ1АОП 0.00-1.36-03): Правил
ОІІ під час іміконання робіт на висоті (ІІ1ІАОГ1 0.00-1.15-07); Охорона праці і промислова безпека в
б\дівниніві ДНІІ А .3.2-2-2009 (НГІАОІІ 45.2-7.02-12) Посв. № 142/05-15 від 05.08.2015р.. видане
УВК «Сигнал».
Інженер будівельник Параїцин 0 .0 . із: Законодавчих та нормагивних актів з охорони прані;
Правил 011 під час виконання робіт на висоті (ППАОП 0.00-1.15-07); ПОП під час робоїи з
інсі'ру .мен том та пристроями (ППЛОП 0.00-1.71-13); ): ПОП під час вантажно-розван тажувальних
робі т (ПІ І.АОП 0.00-1.75-15) І Іосв. № 171-18-18 від 29.03.201 8р.. видане /В І 1'ОВ «Син тез - Союз»
- «УКК».
Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДНН А .3.2-2-2009 (НПЛОІ145.2-7.02-12);
11011 під чає роботи з інструментом та пристроями (МГІЛОП 0.00-1.71-13); ПОП під час зварювання
металівПІПАОП 28.52-1.31-13) І Іосв. №>262/08-18 від 26.04.2018р.. видане У В К «Сигнал».
Юрист Хомічук О .А . із; законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці - - 1Іосв. №>
171-14-18 від 29.03.2018р.. видане ДП ГОВ «Синтез - Союз» - «УКК».
ІА.хіалтер (уповноважена трудового колективу) Багрій К.Ф. із; законодавчих та нормативних
актів з питань охорони праці
Посв. №> 171-13-18 від 29.03.2018р.. видане /ДІ ГОВ «Синтез Союз» - «УКК».
Іпженср-тсплотехпік Босак В.11, із; законодавчих та правових акт ів з пи тань 011. ПББК
парових та водоі'рійпих котлів. ПББК трубопроводів пари та гарячої води. ПББГ. иоеудин. що
працюютт. під тиском. ПББК ліфтів. ПБСТ. ПОП під час виконання робіт на висоті. ПБНКС
(ІУкв.і р.до ІОООВ) Посв. №>45-14-15 від 18.03.2015р. видане ДП ГОВ «Синтез - С'оюз» - «УКК».
Наказом директора №1/1 від 02.01.2018 року призначено відповідальними за роботи, щс)
внконутот ься на висоті нонад 1,3 метра інженерів будівельників Онищука О .В . та ІІаращина 0 .0 .
Наказом директора №>1/1 ійд 02.01.2018 року відповідальним за зберігання, справний етап і
безпечну екснлуатаніїо балонів із стисненим та скрапленим газом призначено інжеператсн.тотехніка Босака В.11.
1Іаказом директора №>268/4 від 23.07.2016 року затверджено 334 інструкції з охорони праці, в
то.мч числі інструкції №>3.10 «/],ля працівників при експлуатації балонв під тиском», №«3.11 «Для
нрацівииків при зберіганні бшіонів з газами». №«3.12 «Для працівників при транспортуванні балонів
з І азом» та №«5.03 «/Для працівників під час виконання робі т на висот і».

ПНРГЛІК О Б Л А Д П А П П Я ТА ІП /ІИВІДУАДЬПИХ ЗА СО БІВ ЗА Х И С ТУ
№> з/п
1
2
4
5
6
7
8
9

11айменування
Приставні драбини Зм
Захисна каска
Жилет СИІТІЖЧЬНИЙ
1Іояс запобіжний
Респіратор
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Курка утеплена зимова
Рукавиці брезентові

Кі.тькіс ть
7
40
25
6
І Іо необхідності
1 шт. на рік
1шт. на рік
1 шт.нарік
/До зносу

Хто виконував оіляд
Виконавець робіт

V
НОРМ АТИВІ 10-Г1РЛВ0ВА БАЗА:
1.
2.
3.
4.

Зак-ои України «Про охорону праці».
1111АОП 0.00-4.15-98 «Тиноас положення про розробку інструкцій з охорони праці».
1111А0110.00-4.21-04 «Типове ноложеня про сл)жбу охорони праці».
П1ІА011 0.00-4.12-05 «'Гипове положення про порядок нроведсния навчання та
неревіркок знанії з питань охорони праці».
5. 1І11АОІ1 0.00-1.15-07 «І Іравила охорони праці під час виконання робітна висоті».
6. 1ІГІА()П45.2-7.02-12 /{БИ А .3.2-2-2009 «Охорона праці і про.мислова безпека >
бх'ДІВНИЦГВІ».

7. ІІП АО И
8.
9.

10.
11.

0.0-1.71-13 «Правила охорони праці під час робоїи з інсірумен тами та

пристроями».
1ІГ1А0110.00-1.59-87 «ПБіБІІ носудии, що працюють під тиском».
Постанова Кабінету Міністрів України «1107 від 26.10.2011 року «Про затвердження
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування ндвищеної небезпеки»
1111А011 40.1-1.21 -98 «1 Іравила безпечної експлуатації електростановок споживачів».
НПАОП 0.00-3.01-98 «Типові норми безконтіовної видачі спеціальноіо взуття та інших
і11та.' Іьното захисту».

М1Т.Юрчипіин
(ініціали та прізвіїиіе)
Л ИІ ні'я;

'2 ( М 8 ^ - ^ ''’^

/{екларація заресстр
органі /{сржпраці

І Іримі'і ки;

‘і|*6бліку суб'єкзів господарювання у територіальному

І, ф ія іч ііа особа - підіїрисмент своїм підтісо м надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання внмої Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки іа на

експлуатацію (застосування) матіїии. механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Ресстранінінін номер облікової картки нлаїника податків не зазначагться фізичними особами, які через
своїрелімПні переконання ві.змов.іяються віл ното іірнґіняття та повідомили про це відіюві.чномх і)ртан\
державної ію.таї кової служои і мають відмітку в паспорті.".

ВІЇШИЦЬКА аіїСЬКА РАДА
Центр алмініс'.іагивнях послуг
‘Тірозоряй офіс ’
адміністратор

Гончарук Ірннй Валентинівна

