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ДЕКЛАРАЦІЯ
матеріально-технічної бази роботодавця
' вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця фермерське господарство «Крокус-»юридична адреса с.
Марківка Теплицького району Вінницької обл.. зареєстроване в Тсіьіицькій
РДА___________________ ___________ _ (для юридичної особи; найменування
__________________________________ __________________ 32258427
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
_________________________________ 01Л1_________________________________
податків згідно з ЄДРГЮУ, код виду діяльності згідно з КВІІІІ,.
__________ гОуіова ФГ Коновальчук Микола Тимофійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
номер телефону, телефаксу, адреса електронної понп и;
________23815 вул. Садова.20 с.Марківка Теплицького району Вінницької
о б л ._________________________________________________________
міеце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) мащин,механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди
(найменування страхової компанії.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я, _Коновальчук Микола Тимофійович
(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 під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки: _роботи із збереження та переробки
з е р н а _______________________
кількість робочих місць -І(одне), в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм, а саме:
оператор ЗАВ -1 (одне) робоче місце, один чоловік.
Виробничі об’єкти та промислові майданчики знаходяться за адресою :
23815 вул. Леонтовича,! 16 с.Марківка Теплицького району Вінницької обл.
1.
Промисловий майданчик -огорожена територія .площею - 3400 м.кв. з
кімнатами для обладнання,інструменту та для побутових цілей загальною площею 4()
м.кв.,глиняне перекритгя.товщина сі ін 0.5м
(найменування виду робіт
Інші відомості відповідальних за дотримання вимог законо,гавс гтиі з питань хорони
праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інс грх кцій. інформації
про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної
документації, засобів індивідуального захисту.норматийно-правової та маїсріальнотехнічної бази, навчально-методичного забезпечення):
_голова ФГ «Крокус-» Коновальчук Микола Тимофійович пройшов навчання в ДІ
ОВ
«Синтез-Союз» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП,правила ОП в с/г
виробництві ,ПБЕЕС (ІУкв.гр.до 1000В)протокол №178 від 03.04.2018р..
Наказом директора голова ФГ «Крокус-» № 16 від 16.07.2Л18рі прязаначено : г і ;
відповідальних осіб за стан охорони праці
»
;
,,

Вхід. №
//

1.агроном,інженер з ОП Коновальчук 1'еннадій Миколайович пройшов навчання в Д11
ТОВ «Синтез-Союз»,законодавчих і нормативних актах з питань ОГ1,ЛОГ1 у С/г
виробництві, протокол №207від 12.04.2018р.,.обовязки спеціаліста по ОГ1 покласзи на
Коновальчука Геннадія Миколайовича наказ №27 від 21.12.2012р.
2.менеджер Коновальчук Роман Миколайович пройшов навчання в ДГ1 ГОВ «Син ісзСоюз» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП,правила ОП в с/г виробииш ві .
№207від 12.04.2018р.,
Наказом голови ФГ № 17 від 16.07.2018р. створена комісія по навчанню та перевірці
знань з охорони праці, голова комісії-Коновальчук М.Т. члени комісії- Коноваїїьчук
Г.М., Коновальчук Р.М.
На підприємстві діють інструкції по ОП для професій і для виконання робіт, .оператора
ЗАВ №13,18,15.14,.
1.оператор ЗАВ Куцак С.М. пройшов навчання іа перевірку знань з питань 011 в с\г.
наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках, для опера і ора зерно
сушки в ФГ «Крокус-« протокол №1 від20 .07.2018р.
Перелік інструменту га обладнання для індивідуального захисіу:

Найменування
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П р и с т а в н а д р а б и н а Зм.

1

Протокол
випробування.ог
ляду
№1 08.11.17

Оі ляди випробування/даїа
огляд
випробування
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Перелік індивідуальних засобів захисту
№п/п
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Посада
Оператор ЗАВ

Назва 313
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1
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Зоцмативно-ппавова база
1.
2.
3.
4.

Закон України «Про охорону праці»
НПАОП 0.00-4.15-98 «типове положення про розробку інструкцій з ОП»
НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу ОП»
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правило ОП під час виконання робіт на висоті»
6. НПАОП 64.2-3.04-98 «типові норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та
інших 313 працівникам»
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (заеіоеування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
8. ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «правила безпечної роботи з інструментом та пристоями»
9. ДНАОП І7І, іО-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації установок»
10. Правш ііа^іТ^^^ виробництві.
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__________________ Коновальчук М.Т.
(підпис)
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(ініціаіти та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку субюктід горпо/іарювання-вХ
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