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ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
Відомості про роботодавця.

Фермерське господарство «Гулове»

Місце державної реєстрації юридичної особи: 24834 Україна, Вінницька
область, Чечельницький район, с. Берізки-Чечельницькі, вул.. Щорса, 11/а;
ідентифікаційний код згідно з ЄДРГТОУ - 32225847, вид діяльності згідно з КВЕД-01.11.
Голова ФГ кГулове» ■Сгащенко Андрій Андрійович, тел. 097 207 65 33
Місце (адреса) роботи із збереження зерна 24834 Україна, Вінницька
Чечельницький район, с. Берізки-Чечельницькі, вул.. Щорса, 11/а.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

область,

перед

Я, голова фермерського господарства «Гулове» Стащенко Андрій Андрійович,
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної
небезпеки, а саме: роботи із збереження зерна (п. 25 Додатку 2 Порядку...)
Всього по ФГ «Гулове» 21 робоче місце, в т.ч. ІТН -4 чол., жінок -7 осіб,
інвалідів- 1 чол., неповнолітніх не має.
Будівлі та споруди:
Санпропускник (пристосований під контору).
Телятник № 5, 6, 7, 8, 9, 10 (пристосовані під склади для зерна та техніки). Будівлі
одноповерхові, прямокутної форми, габаритні.
Інші відомості.
Відповідно до чинного законодавства загальну відповідальність за стан
охорони праці на підприємстві несе голова ФГ «Гул о в е » Стащенко А.А.

Голова ФГ «Гул о в е » Стащенко А.А. пройшов навчання і виявив потрібні знання:
- Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
пожежної безпеки, електробезпеки; ГТБЕЕС/4кв.гр.доп.До 1000В/(НПАОП 40.1-1.21-98);-ПОП під час вантажно - розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00 -1.75-15) ПОП під час
роботи з інструментом та пристроями (НПАОП) 0. 001.^1-13), (Посв. № 679/17 - 9 від
26.12.2017 р. Прот.№ 679), видав ДП «Вінницький ЕТЦ»;
-П О П для працівників, зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна (НПАОП
15.0-1.01-17), Прот. №298 від 16.05.2018 р.) видав Д П «Вінницький ЕТЦ».
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Інженер з охорони

праці

Бабій Є.П.

пройшла навчання і виявила потрібні

знання:
- Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першоТ допомоги потерпілим,
пожежної безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС / 4 кв. гр. доп. До 1000В/ (НПАОП 40.1-1.21-98);
-ПОП під час вантажно - розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00 -1.75-15) ПОП під час
роботи з інструментом та пристроями (НПАОП) 0.001.71-13), (Посв. № 679/17 - 1 0 від
26.12.2017 р. Прот.№ 679), видав ДП «Вінницький ЕТЦ»;
-ПОП для працівників, зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна (НПАОП
15.0-1.01-17), Прот. №298 від 16.05.2018 р.) видав ДП «Вінницький ЕТЦ».

Енергетик Клочан В.Ф. пройшов навчання і виявив потрібні знання:
- Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
пожежної безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС/4 кв.гр. доп. До 1000В/(НПАОП 40.1-1.21-98);-ПОП під час вантажно - розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00 -1.75-15) ПОП під час
роботи з інструментом та пристроями (НПАОП) 0.001.71-13), (Посв. № 679/17 - 11 від
26.12.2017 р. Прот.№ 679), видав ДП «Вінницький ЕТЦ»;
-ПОП для працівників, зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна (НПАОП
15.0-1.01-17), Прот. №298 від 16.05.2018 р.) видав ДП «Вінницький ЕТЦ».
Майстер - Чепурняк В.М. пройшов навчання і виявив потрібні знання:
-Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
пожежної безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС /2 кв.гр. доп. До ІОООв/ (НПАОП 40.1-1.21-98);
-ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.001.71-13), (Посв. №
679/17-12 від 26.12.2017р., Прот. №679), видав ДП «Вінницький ЕТЦ».
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Робітники підприємства пов'язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки
пройшли навчання з питань охорони праці, а саме:
КРАВЕЦЬКИЙ О.Г. (Посв. №473), ДРАЧ В.О. (Посв. № 472) - пройшли навчання у ДП
НВК ТОВ «Да -Допом ога», присвоєна кваліфікація апаратник оброблення зерна, (Прот. №
46 від 12.02.2013 р).
Чергову перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки, пожежної
безпеки, в межах виконання функціональних обов'язків, провів ПДК Чергову
перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, в
межах виконання функціональних обов'язків, провів ПДК господарства, (Прот. №
4 від 12.04.2018 р.).

Робітники пов'язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки із застосуванням
небезпечних речовин, пройшли спеціальну підготовку з питань безпечного проведення
робіт з пестицидами і агрохімікатами на базі Державної фітосанітарної інспекції
Вінницької області, а саме:
Чепурняк В.М. {Реєстр №043-046}
Стащенко А.А. {Реєстр №043-044)
Ус
В.В. (Реєстр №043-045)
Каліон
0 .0 . {Реєстр №043-047}
і отримали допуск на право здійснення робіт терміном дії до 1.03.2019 р.
- Чергову перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки, пожежної
безпеки, в межах виконання функціональних обов'язків, провів ПДК Чергову
перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, в

межах виконання функціональних обов'язків, провів ПДК господарства, (Прот.№ 3
від 03.04.2018 р.).
Працівники
підприємства, що виконують роботи з підвищеною небезпекою,
працюють згідно інструкцій з охорони праці та виробничих інструкцій (згідно
переліку).
Працівники
підприємства, що виконують роботи з підвищеною небезпекою,
забезпечені спецодягом, спецвзуттям, іншими 313, мийними засобами.
Працівники
підприємства, що виконують роботи з підвищеною небезпекою,
ознайомлені під розписку про наявність на робочих місцях небезпечних
виробничих факторів та пройшли спеціальне навчання.
Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою за рахунок
підприємства пройшли періодичні медичні огляди у Чечельницькій ЦРЛ 14.02
2018 р. про що свідчить Заключний Акт медичних оглядів.
Наказом № 17 від 10.04.2018 року для перевірки знань з питань охорони
праці створено постійно - діючу комісію в наступному складі:
Голова комісії: Стащенко А.А.
Члени комісії: Бабій Є.П
Клочан В.Ф.

ФГ «Гулове»
інженер з ОП
енергетик.

З працівниками підприємства своєчасно, згідно з затвердженими
програмами, проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові, цільові
інструктажі з питань охорони праці з наступним оформленням у встановленому
Законодавством по|мдку в журналі вступного інструктажу та журналах
інструктажів на робочому місці на підставі Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
В фермерському господарстві «Гулове» введено в дію наказом № 2 від
04.01.2018 року наступні положення:
1. «Положення про систему управління охорони праці»
2. «Положення про службу охорони праці»
3. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці».
На підставі Положення «Про розробку інструкцій», наказом голови ФГ
введені в дію інструкції з охорони праці.
Інструкції розроблені на основі чинних нормативних актів про охорону
праці з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки.
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Інструкції ЗГІДНО з вимогою
переглядаються.

НД

періодично

і в установлені терміни

Інструкції, які введені в дію наказами голови ФГ зареєстровані в журналі
реєстрації інструкцій з охорони праці на ФГ «Гулове» у встановленому
порядку та видаються працівникам на руки під підпис.

Перелік інструкцій з охорони праці в ФГ «Гулове» затверджені наказом
№3 від 6.01.2018 року.
Інструкції містять обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з
охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною профе
сією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства
і інших місцях, де за дорученням власника виконуються роботи, трудові чи
службові обов'язки.
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ:

1. Конституція України.
2. Кодекс Законів України про працю.
3. Закон України «Про охорону праці».
4. Закон України «П ро загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності».
5. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
6. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
7. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
та перевірку знань з питань охорони праці».
8. НПАОП 0.001.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті».
9. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту пра
цівників».
10. НПАОП 01.0-1.01-12 «Правила охорони паці в сільськогосподарському вирибництві».
11. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів».
12. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила
інструментом та пристроями».
13. НПАОП 0.00-1.15-07
висоті.
14. Постанова КМУ
видачі дозволів

охорони

праці

під

час

роботи

з

«Правила охорони праці під час виконання робіт на

від
на

26.10.2011 р. N21107 «Про затвердження
виконання робіт підвищеної небезпеки

Порядку
та на

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки».
15. НПАОП15.0-1.01-17 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на
роботах із зберігання та переробки зерна.
16. НПАОПО.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
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Декларація зареістрбвана у журі
Територіальному органі Держпраці
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