Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю’Тенет”______________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

юридична адреса : вул. Я.Дем”янипшна .10 с.Бджільна Теплицького району Віннипької області
зареєстроване в Теплипькій РДА

31401153 ЯковенкоВ.В.

0674705569__________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_________________________________________ 5Іоугепе1:@,етаі1.сот________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;
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;

__________23807. вул.Польова. 2 с. Червона Долина Теплицького району Вінницької обл._____
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Приватне акціонерне товариство “
Страхова Група “ ТАС “ № договору РО - 00155178 від 26.07.2018 р.__________________
(найменування страхової компанії.

до 25.07.2019 року
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я. Яковенко

Володимир

В олодимирович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - пілприємця)

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 (застосзшання) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
ремонтні,монтажні« будівельні та інші роботи .шо виконуються на висоті понад 13 метри ^
крім робіт верхолазних та скелелазних. шо виконуються на висоті 5 метрів і більше няг^
поверхнею грунту , з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за доппмпгч^ц^^
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних
ідйомників.___________ ^

Вхід,
М

кількість робочих місць -2Гдва1. в
виникнення травм, а саме:

тому числі тих,

на яких

існує

підвищений ризик

Електрик -1 (одне> робоче місце, один чоловік.
Виробничі об'єкти та промислові майданчики знаходяться за адресою:
23807 вул. польова 2с. Червона долина Теплииькогорайону Віннииькоїобл.
1. Промисловий майданчик -огорожена територія .площею - 1000м.кв, з кімнатами для
обладнання.інструменту та для побутових иілей загальною площею 100 м.кв..панельне
перекриття.товшина стін 0.5м
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, навчальнометодичного забезпечення);
директор СТОВ «Ренет» Яковенко Володимир Володимирович пройшов навчання в ЛТТ
ТОВ «Синтез-Союз» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП.правила ОП в с/г
виробництві .ПБЕЕС Я1кв.гр.до ЮООВЇпротокол
директор СТОВ «Ренет» Яковенко Володимир Володимирович пройшов навчання в ДП
ТОВ «Синтез-Союз» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП.правила ОП в с/г
виробництві №207 від12.04.2018р.ПБЕЕС ГІІкв.гршо ІОООВ^протокол.. протокол№98 від
12.04.2016 ПОП на автомобільному транспортіЛОП під час роботи з інструментом і
пристроямиЛ10П під час виконання робіт на висотіЛБ при зберіганні«перевезенні та
застосуванні СДОР. правилаОП для працівників.зайнятих на роботах зі зберігання та
переробки зерна.під час навантажувально-розвантажувальних роботахліротокол №207 від
12.04.2018р ..
Наказом директора СТОВ «Ренет »» № 1 0
призначено відповідальних осіб
за стан охорони прані, головний інженер Мельник Віталій Дмитрович пройшов навчання в ЛП
ТОВ «Синтез-Союз»лаконодавчих і нормативних актах з питань ОП..ПОП у С/г виробництві.
ПББЕ ПОСУДИН.ШО працюють під тиском. ПОП на автомобільному транспортві. ПОП під час
роботи з інструментом та пристроями. ПОП під час виконання робіт на висоті. ПБ при
зберіганні.перевезенні та застосуванні СДОР протокол №207 від12.04.2018р..правила ОП під
час вантажно-розвантажувальних робіт ..обовязки спеціаліста по ОП покласти на

Мельника Віталія Лмитровича наказ директора№3 від02.01.2018р.
2.бригадир тракторної бригади Ткачук Петро Михайлович Петрович пройшов навчання
в ДП ТОВ «Синтез-Союз» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП.правила ОП в
с/г виробництві ДБЕЕС 5кв.гр.до і понад ІОООВІпротокол №177 від03.04.2018р..Ш1БЕ
ПОСУДИН.ШО працюють під тиском.ПОП на автомобільному транспорті.ПОП під час роботи з
інструментом і пристроями.ПОП під час виконання робіт на висотіДБ при
зберіганні.перевезенні та застосуванні СДОР.протокол №207від 12.04.2018р..ПБ при
експлуатапіі автозаправних станцій протокол №120 від 13.03.2018
Наказом директора М10від02.01.2018р.отьоренл комісія по навчанню та перевірні знань з
охорони праці, голова комісГі -Яковенко В.В.... члени комісп-Мельник ВЛ . Ткачук П.М.На
підприємстві діють 41 інструкція по ОП для професій і для виконання робітшля
електрика№430.31

1.електрик Ткачук П.М.. пройшов навчання та перевірку знань з питань ОП в с\г.
наданню-дершої долікарської допомоги при нещасних випадках протокол №207 від12.04±_
гр.до і понад ІОООВ^протокол №105 від28.03.2018р .

Ь -Ь -

______

(ініціали та прізвище)

зареєстрована у
органі Держпраці ?_б
о _____

Примітки:

ЄКТ1В господарювання у територіальному

1. Фізична особа - підприємець^^;^^іЙ'*піяпІіі^5:Й&дає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог ПорІОТ^ьвидайт^озволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 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.".
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