Додаток 8
до Порядку
ДЕКЛАРАЦІЯ
матеріально-технічної бази роботодавця
’
ам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи; Приватне сільськогосподарське підприємство
«Фортуна
Місцезнаходження юридичної особи:22523,ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИПОВЕЦЬКИЙ
РАЙОН,С.БРИЦЬКЕ, ВУЛ.ЛЕНІНА,БУД.1
Місце її державної реєстрації:ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНЕ АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код платника

податків згідно з ЄДРПОУ:32780561

Код виду діяльності згідно з КВЕД: є

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур,
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і
бульбоплодів,
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві,
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві,
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і
кормами для тварин,
%

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Кравчук Валерій Йосипович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; тел.. 0435838310,
факс. 0435838310, Е-таі1:Еогбипа.2ОО40икг.пег

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 22523,ВІННИЦЬКА
ОБЛАСТЬ, ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН,С.БРИЦЬКЕ, ВУЛ.ЛЕНІНА,БУД.1
Інформація про наявність договору
ррахування
цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди :
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно Постанови кабінету Міністрів
№1788 від 16.08.2002 року на ПСП «Фортуна» стахування не проводиться тому,
що не є об'єктом підвищеної небезпеки.
Аудит
Я, Кравчук Валерій Йосипович - директор ПСП «Фортуна» цією декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких
робіт підвищеної
небезі ШЙШІЩЦА МІСЬКА
-
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П.6 додатка № 6 «Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра» Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
затвердженого ПКМУ №1107 від 26.10.2011 року

2.

Додатка № 6 «Роботи із збереження та переробки зерна » Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) таких
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки затвердженого
ПКМУ №1107 від 26.10.2011 року

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм :
Трактористи - 7 робочих місць.
Машиністи зернових розвантажувально-навантажувальних машин - 2
робочих місця.
Устаткування підвищеної небезпеки,
Таблиця 1
Найменування

Кількість

Стрем'янка, 3 м

2

Протокол
(Акт)
випробування,
огляду
Протокол № 1
20.08.2018 р.

Огляди, випробування
(дата)

20.08.2018

20.08.2018

Забезпечення засобами індивідуального захисту.

1.

Тракторист - машиніст,
бригадир і помічник
бригадира тр. Бригади

2.

Машиніст зернових
розвантажувальнонавантажувальних машин

Таблиця 2
Костюм бавовняний із ПН - тканини
12 міс.
Рукавиці комбіновані, окуляри захисні
- 6 міс.
24 міс.
Для жінок - блуза і головний убір 2 комплекти
36 міс.
На роботах в зимовий період в полі додатково
36 міс.
трактористам куртка бавовняна на утопленій
підкладці, брюки бавовняні на утепленій підкладці. 48 міс.
Валянки
Костюм бавовняний з ПН- Тканини
12 міс.
Шолом брезентовий
12 міс.
6 міс.
рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
До
зносу.

Інші відомості
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по
ПСП «Фортуна» - директор Кравчук Валерій Йосипович(навчання і
перевірка знань із законодавства України з охорони праці; Правил
охорони праці у сільськогосподарському виробництві - НПАОП 01.0-1.0112, посвідчення № 43/01-18, від 07.02.2018 р. УВК «Сигнал»).
Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю
структурних підрозділів й функціонування системи управління по охороні
праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією інженер з охорони праці Олексюк Микола Васильович - навчання і
перевірка знань із законодавства України з охорони праці; Правил
охорони праці у сільськогосподарському виробництві - НПАОП 01.0-1.0112; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - НПАОП
40.1-1.21-98 (IV гр ік'*до».); правил-охорони праці під час вантажноОбласний дозвільний центр <
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розвантажувальних робіт - НПАОП 0.00-1.75-15;Правил з техніки безпеки
та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і АЗС - НПАОП 6 3 . 2 1.13-87;Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями НПАОП 0.00-1.71-13;Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті - НПАОП 0.00-1.15-07, посвідчення № 43/02-18, від
07.02.2018 р. УВК «Сигнал».
Відповідальний за стан умов та безпеку праці - завідувач фермою
Осавлюк Надія Володимирівна , навчання і перевірка знань із
законодавства України з охорони праці; Правил охорони праці у
сільськогосподарському виробництві - НПАОП 01.0-1.01-12; Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів - НПАОП 40.1-1.2198 (III гр. доп.) , посвідчення № 43/05-18, від 07.02.2018 р. УВК
«Сигнал».
Відповідальний за стан умов та безпеку праці - завідувач складом
Свірська Тамара Степанівна , навчання і перевірка знань із
законодавства України з охорони праці; Правил охорони праці у
сільськогосподарському виробництві - НПАОП 01.0-1.01-12; Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів - НПАОП 40.1-1.2198 (III гр. доп.) , посвідчення № 43/04-18, від 07.02.2018 р. УВК
«Сигнал».
Відповідальний за стан умов та безпеку праці - головний агроном
Орендарець Олег Іванович , навчання і перевірка знань із законодавства
України з охорони праці; Правил охорони праці у сільськогосподарському
виробництві - НПАОП 01.0-1.01-12; Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів - НПАОП 40.1-1.21-98 (III гр. доп.) ,
посвідчення № 43/03-18, від 07.02.2018 р. УВК «Сигнал».
Відповідальний за стан умов та безпеку праці - завідувач складом
Свірська Тамара Степанівна , навчання і перевірка знань із
законодавства України з охорони праці; Правил охорони праці у
сільськогосподарському виробництві - НПАОП 01.0-1.01-12; Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів - НПАОП 40.1-1.2198 (III гр. доп.) , посвідчення № 43/04-18, від 07.02.2018 р. УВК
«Сигнал».
Відповідальний за стан умов та безпеку праці - електромонтер Дратований Василь Олексійович , навчання Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів та Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів - (IV гр. доп.) свід.№
662/18-В УК ПАТ «Вінницяобленерго» від 07.02.2018 р, посвідчення №
43/25-18, від 07.02.2018 р. УВК «Сигнал».
Наявність служби з охорони праці:
Функції служби з охорони праці виконує інженер з охорони праці
Олексюк Микола Васильович, наказ № 88 від 30.12.2016 року.
Інформація про інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт:
Розроблені та затверджені наказом № 86 від 30.12.2016 року інструкції з
охорони праці по професіях та видам робіт:
01-ІНСТРУКЦІЯ зОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ.
02- ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЩ ПІД ЧАС МЕХАНІЧНОГО ТА РУЧНОГО ДОЇННЯ.
0.1-ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВЕТЕРИНАРНИХ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБІТ ТА
ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ ТВАРИН
04-ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ТРАКТОРИСТА - МАШИНІСТА.
0.5-ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЗАВІДУВАЧА СКЛАДОМ.
06- ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ВОДІЯ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ.
07- ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ КУХАРЯ.
08-ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ.
Обласний дозвільний центр

09- ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЩ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РУЧНИХ ЮБІТ У РОСЛИННИЦТВІ.
10- ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЩ г а д ЧАС ВИКОНАННЯ ШИНОМОНТАЖНИХ РОБІТ.
11- ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЦІ д л я ОХОРОННИКА ВНУТРІШНЬОГО.
12- ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЩ ДЛЯ ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

із-ШСТРУКЩЯ зОХОРОНИ ПРАЩ д л я

ОХОРОННИКА ЗОВЩШНЬОГО.

14- ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЩ ДЛЯ СЛЮСАРЯ-РЕМОНТНИКА.

15- ІНСТРУКЦІЯ зОХОРОНИ ПРАЩ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ
МАТЕРІАЛІВ І ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН.
16-ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЩ ДЛЯ ПРИБИРАЛЬНИКА СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ.
17- ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЩ ДЛЯ МАШИНІСТА ЗЕРНОВИХ НАВАНТАЖУВАЛЬНОРОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН
18- ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗДАЧІ КОРМІВ.
19- ШСТРУКЩЯ З ОХОРОНИ ПРАЩ ДЛЯ АВТОЗАПРАВНИКА.
20 - ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА,
2 1- ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЩ ПІД ЧАС РУЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ.
22- ІНСПРУКЩЯ З ОХОРОНИ ПРАЩ ЩД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
23- ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЩ ПІД ЧАС ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ДОРОБКИ ЗЕРНА.
24- ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ВОДЛІЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ.

25- ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ПЕСТИЦИДАМИ ТА АГРОХІМІКАТАМИ.
26-ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РУЧНОГО ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ.
Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників та
інструктажу з питань охорони праці:
В ПСП «Фортуна» є затверджені програми проведення навчанйя та
перевірки знань з питань охорони праці;
Наказом № 89 від 30.12.2016 року створена постійно діюча комісія з
перевірки знань з питань охорони праці,
Члени комісії пройшли навчання:
директор Кравчук Валерій Йосипович(навчання і перевірка знань із
законодавства України з охорони праці; Правил охорони праці у
сільськогосподарському виробництві - НПАОП 01.0-1.01-12, посвідчення №
43/01-18, від 07.02.2018 р.'УВК «Сигнал»),
головний агроном Орєндарець Олег Іванович , навчання і перевірка
знань із законодавства України з охорони праці; Правил охорони праці у
сільськогосподарському виробництві - НПАОП 01.0-1.01-12; Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів - НПАОП 40.1-1.2198 (III гр. доп.) , посвідчення № 43/03-18, від 07.02.2018 р. УВК
«Сигнал».
інженер з охорони праці Олексюк Микола Васильович - навчання і
перевірка знань із законодавства України з охорони праці; Правил
охорони праці у сільськогосподарському виробництві - НПАОП 01.0-1.0112; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - НПАОП
40.1-1.21-98 (IV гр. доп.); правил охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт - НПАОП 0.00-1.75-15;Правил з техніки безпеки
та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і АЗС - НПАОП 63.21.13-87;Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями НПАОП 0.00-1.71-13;Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті - НПАОП 0.00-1.15-07, посвідчення № 43/02-18, від
07.02.2018 р. УВК «Сигнал».
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Наказом № 88 від 30.12.2016 року затверджено Положення про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Експлуатаційна документація:
Протоколи (Акти) випробувань стрем'янок.
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв
(драбин).
Інструкція по проведенню випробувань драбин, стрем'янок затверджена
директором 20.08.2018 року.
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчальнометодичного забезпечення:
№
з\п
1
2
3
4

НПАОП 0.00-4.21-04
НПАОП 0.00-6.03-93

5

НПАОП 0.00-4.15-98

6

НПАОП 0.00-4.12-05

7

НПАОП 0.00-4.05-11

8

НПАОП 0.00-1.71-13

9
10

НАПБ А.01.001-2014
НПАОП 0.00-1.15-07

11

ДНАОП 0.03-3.28-93

12

НПАОП 0.00-4.26-96

Назва нормативного документу

Позначення

^
---------

Конституція України
Закон України «Про охорону праці»
Типове положення про службу охорони праці
Про порядок опрацювання і затвердження
власником нормативних актів про охорону
праці, що діють на підприємстві
Положення про розробку інструкцій 3 охорони
праці
Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затверджене ДГПН наказом №15 від
26.01.2005 р.
Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки
Правила охорони праці під час роботіі__ з
інструментом та пристроями
Правила пожежної безпеки в Україні
Правила охорони праці під час виконання
~~
робіт на висоті
»
Граничні норми підіймання і переміщення
~
важких речей жінками
Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту

г £,Н
хніціазіи та прізвище)

Декларація зареєстрована
у
журналі
господарювання у
територіальному
органі
^
2 0 ^ р.

Примітка. Фізична
особа
разі її наявності.

підприємець

о

проставляє

печатку

в

