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Додаток 8
/9 /7
до Порядку
/ //^ р е д а к ц ії постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛайФ - Інвест»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

22313 Вінницька область, Літинський район, село Кожухів, вулиця Лугова, будинок 72
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

КОД ЄДРПОУ 34142967. директор Гнатюк Ю рій Петрович, тел. (067) 430-18-31__________
телефаксу, адреса електронної попіти;
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;

22313 Вінниттька область. Літинський район, село Кожухів, вулиця Лугова, будинок 72
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПРАТ СК «Провідна»__________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу до 12.07.2019 р. № 15/1522833/0202/18 від 12.07. 2018 р.___________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я.

Гнатюк Юрій Петрович - директор ТОВ «ЛайФ - Інвест»_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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:
- Роботи що виконуються на висоті понад 1.3 метра_________________________________________
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
ються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Вхід.

Кількість робочих місць з (три), оператори сушильного устаткування____________________________
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)

На балансі підприємства є в наявності слідуючі будівлі та споруди:
-

Будівля складу, загальною площею 2241.95 м2. ведено в експлуатаці. 19.03. 2014 р„
декларація про готовність обєкта до експлуатації № ВН142140780572.
Будівля технологічної лінії очистки та зберігання зерна, загальною площею 850 м2. ведено в
експлуатацію 14,07.2014 р., декларація про готовність обєкта до експлуататтії № ВН
143141920613

Інші відомості На підприємстві створено службу охорони праці, затверджено положення про
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

службу охорони праці та функції служби охорони праці по ТОВ «Лайф- Інвест» покладено на_____
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

на завідувача складом готової продукції Бельдій С.В. (Наказ № З від 02,05. 2018 р.) (посвідчення про
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

перевірку знань з питань охорони праці № 298/18-13 від 16.05.2018 р. видане ДП «Вінницький НТТТ»
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

протокол № 298). з працівниками ТОВ «Лайф- інвест» проводятся вступні, первині, повторні, та
позапланові інструктажі з охорони праці. Результати проведення інструктажів реєструються в
«Журналі ВСТУПНОГО інструктажу з питань охорони праці». Результати проведення первиного.
повторного та позапланового інструктажів реєструється у «Журналі реєстрації інструктажів на
робочому місці» ■Усі журнали реєстрації інструктажів пронумеровано, прошнуровано та скріплено
печаткою.
У ТОВ «ЛаиФ-Інвест» є в наявності нормативно- технічеа документація з питань охорони праїр',
посадові, виробничі інструкції та інструкції з охорони праці, експлуатаційні документи для
безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки.
Робітники які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки пройшли спеціальне
навчання та перевірку знань виробничих інструкцій та інструкцій з охорони пратті і інструктаж у
встановленому порядку, а саме:
-

Оператор сушильного устаткування Пойта О.М. (посв. 430 від 18.07.2018 р.О видане ДП
НВК ТОВ «Да-Допомога»
Оператор сушильного устаткування Майданський М.І. (посв. № 431 від 18.07.2018 р.О видане
ДП НВК ТОВ «Да-Допомога»
Оператор сушильного устаткування Галета А. А. (посв. № 494 від 18.07.2018 р.О видане ДП
НВК ТОВ «Да-Допомога»
•

Наказом від 03,05. № 9 переглянуто та затверджено інструкції та положення з питань охорони
праці
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

/

№

Номер
документа

Назва документа

з/п
1
2

№1

П осадова інструкція ди ректора

№2

П оложення про навчання та перевірку знань з питань
охорони праці

3

№3

4

№4

П олож ення п ро створення сл уж би охор он и
праці н а п ідприєм стві
П олож ення про си стем у упраіління охор он ою
праці
П олож ення п ро видачу нарядів д о п у ск у

5

№5

6

№7

7

№6

8

№ 8

9

№ 9

Інструкція 3 охор он и праці при р о б о т і ш
зерн оток ах
Інструкція вступн ого інструк таж у 3 питань
о хор он и пращ
Інструкція 3 о хор он и праці для бригадира
рослиницгва
Інстрзлсція 3 охор он и праці для м еханіка

10

№ 10

Інструкція 3 охор он и праці для електрика

11

№ 11

12

№ 12

Інструкція 3 охор он и праці при зби ран і
зерн ови х
Інструкція 3 охор он и праці для тракториста

Дата та номер
наказу про
затвердження
02.05.2018 р.№
02.05.2018 р.№

02.05.2021 р
02.05.2021 р

02.05.2018 р. №

02.05.2021 р

02.05.2018 р. №

02.05.2021 р

02.05.2018 р.№
02.05.2018 р.№

02.05.2021 р
02.05.2021 р

02.05.2018 р.№

02.05.2021 р

02.05.2018 р.№

02.05.2021 р

02.05.2018 р.№
02.05.2018 р. №
02.05.2018 р.№

02.05.2021 р
02.05.2021 р
02.05.2021 р

02.05.2018 р.№

02.05.2021 р

Дата чергового
перегляду

Всі працівники ТОВ «Лайф- Інвест» забезпечені в повному обсязі спецодягом, спецвзуттям та
засобасми індивідуального захисту.

Список наявної нормативної літератури
№
з/п

Назва

1

2

16.

Конституція України.

17.

Кодекс законів України про працю

18.

Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ

19.
20.

Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24 червня 2004 року № 1859-ІУ

21.

Закон України "Про загальнообов'язкове держ авне соціальне страхування від нещ асного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня
1999 року № 1105-ХІУ.

22.

Закон України "Про забезпечення санітарно та епідеміологічного благополуччя населення" від 17
грудня 1996 року N 607/96-ВР.
•

23.

Постанова Кабінету М іністрів України від 30.11.2011 року № 1232 "Порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві"

24.

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

25.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці

26.

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

27.

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

28.

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

29.

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті

ЗО.

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги охорони праці для роботодавців

На підприємстві є в наявності наступні засоби індивідуального та колективного захисту
працівників:
-

вогнегасники - 1 2 шт.;

-

вказівні та попереджувальні плакати - 1 2 шт.;

-

спецодяг та спецвзуття для виробничого персоналу;

-

медичні аптечки - 5 шт.

Розроблені та затверджені керівником:
плани проведення навчання,
перелік питань т^а^ і л « ^ перевірки знань слухачів,
зхорони праці.

'(підп;

/^
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Декларація зареєстрові
органі Держпраці с З"

Примітки:

суб'єктів господарювання у територіальному
/

5~

^

•

1. Фізична особа - підприємеїі^^^^евйй^тйдписо надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механЬмів, усгатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

ВІННШІІЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністріітиїчіих іюс.ауг
‘Тірозорий офіс”
ад.уіністратор

Гончарук Ірина Валентинівна

ОУ.

