V

Додаток 8
до Порядку
[акції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ЖЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Селянське (фермерське)господарство «Зірка»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Вінницька обл., Погребищенський р/н., с. Малинки, код ЄДРПОУ 04320894 КВЕД: 01.11
Сіренко Олександр Васильович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тел. (04346) 2- 11- 80 ,

2ігка.8І^@§таі1.сот

телефаксу, адреса електронної пошти;)

Сіренко Олександр Васильович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під чає виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
Роботи по зберіганню та переробці зерна
(найменування виду робіт)

ЗАВ - 25 (рік введення в експлуатацію 1992, ),сушка (рік введення 2015 ), зерносклад №1
(рік введення 1948), зерносклад №2 (рік введення 1948), зерносклад №3 (рік введення 1992),
зерносклад - піднавіс №4 ( рік введення 1992), зерносклад №5 (рік введення 2015), зерносклад
№6 (рік введення 2017)
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
42 робочих місць, з них на 4 існує підвищений ризик виникнення травм.(оператори обки зерна - 2
чоловіки, працівники току 2 - чоловіки)
^К ілікіст ь будівель і споруд (приміщень виробничих обєктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів): ЗАВ - 25, сушка, зерносклад №1, зерносклад №2, зерносклад №3, зерноскладпіднавіс№4, зерносклад №5, зерносклад №6.
Інщі відомості:
Прізвище, ім ’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки :
На СФГ «Зірка» наказами по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, Голова Сіренко О.В.
за безпечне виконання робіт по дільницям,а саме:
- Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства — голова
Сіренко О.В., наказ №5 від 22.01.2018 року
- Відповідальний за технічний стан обладнання Сайдак В.П., наказ №12 від 15.04.2018 р.
- Відповідальний за безпечне виконання робіт Шевчук А.В. наказ № 13 від 15.04.2018 року.
Наявність служби охорони праці:
На підприємстві наказом №1 від 15.01.2018 року створена
служба з охорони праці, наказом №14 від 16.04.2018 року затверджено положення про службу та
наказом №15 від 16.04.2018 року затверджено положення про систему управління охороною праці на
[ЄМСТВІ. ^
підприємстві.^
Вхід.
/>

/і,,

рормація про інструкції з О П : На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони
лраці по професіям та видам робіт згідно положення : наказ №6 від 25.01.2018 року.
Інструкція №22 - Інструкція з вимог безпеки при роботі на зерноочисних агрегатах типу ЗАВ
Інструкція №4 - Інструкція з охорони праці під час післязбиральної доробки зерна.
Інструкція №7 - Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно- розвантажувальних робіт.
Інструкція №12 - Інструкція з охорони праці під час виконання транспортих робіт.
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
На підприємстві №16 від 16.04.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань, з
питань охорони праці.
№
п/п

Прізвшце та ім’я
по батькові

Сіренко Олександр

Посада

№ посвідчення,дата
навчання з охорони
праці

№ посвідченя,дата
навчання з охорони
праці, електробезпека,
зберігання зерна

Голова

№690
від 10.05.2018р.

№281-25-18
від 10.05.2018р.

ТОВ «Синтез-союз»
«Учбово-курсовий
комбінат»

Інженер з
охорони
праці

№689
від 10.05.2018р.

№281-26-18
від 10.05.2018р.

ТОВ «Синтез-союз»
«Учбово-курсовий
комбінат»

№ 281-30-18
від 10.05.2018 р.

ТОВ «Синтез-союз»
«Учбово-курсовий
комбінат»

Васильович
Сайдак Віталій
Петрович
Шевчук Анатолій
Васильович

Місце проведення
навчання

завсклад

№281-30-18
від 10.05.2018р.

На підприємстві наказом №16 від 16.04.2018 року затверджено та введено у дію положення
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені програми
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по
професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом №3 від 22.01.2018 року,затверджено
план - графік , згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З
працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного
законодавства
Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на
устаткування, обладнаня,машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничим
дільницям ;
^абезпечення засобами індивідуального захисту :
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту,
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних
нормативних актів;
Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
^тві існує необхідна нормативно - правова, матеріально - технічна база та
їя.

Сіренко О.В.

Декларація з
органі Держпраці 0 6

алі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
р. № ^
_________.

