ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
РІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
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Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Чарівна Нива» . вул. Центральна 39Б.с.Березівка
Бершадського району. Вінницької області__________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрацДкод платника податків згідно ЄДРПОУ код виду діяльності

. місце державної реєстрації юридичної особи - Реєстраційна служба Бершадського районного
управління юстипії Віннипької області.
згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця; прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і
коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

КОД

ЄДРПОУ 35778199. КВЕД - 01.11

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідний орган)

Генеральний директор Мельник Борис Васильович тел.0675087602
ДІЄ на підставі статуту
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної попіти; місце (адреса) виконання робіт

місце виконання робіт Вінницька обл„ Берпіадський район. с.Березівка вул.Центральна 39Б.
24442________________________
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) мащин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація ПРО наявність договору с т р а х у в а н н я ц и в іл ь н о ї в ід п о в ід а л ь н о с т і п е р е д т р е т ім и о с о б а м и
стосовно відшкодування наслілків м о ж л и в о ї п п со д и :
_________________________________ немає _____________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Мельник Борис Васильович діючи на підставі статуту, цією
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

декларацією підтверджую вілповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони пралі під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
1.Роботи із збереження зерна..
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, іх марка, номер партії, дата
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих
місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,
структурних підрозділів)
*

Всього 2 робочих місць З працівника:
1 робоче місце - 1працівник (завідувач складу),
1 робоче місце - 2 працівника (робітник з комплексного обслуговування с/г виробництва)
. Роботи виконують при зберіганні зерна.
Вище вказані роботи викон'уються в підрозділах ТОВ «Чарівна Нива», яка знаходиться за
адресою :
Характеристика будівель:
Критий тік - огорожена територія, площею - 2081 м.кв..висота 4.50м..с.Березівка вул.Центральна

Ш
Склад- площа 574.7 м.кв..висота-4.10м..с.Березівка вул.Центральна 28
Вагова - площа 27 м.кв..висота 2.6м..с.Березівка вул.Центральна 39А

Інші відомості;
Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе генеральний директор
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність

ТОВ «Чарівна Нива» Мельник Борис Васильович, який пройшов навчання та перевірку
служби охорони праці, інструкцій, інформації цро проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

знань законодавчих актів з охорони праці, правила ОП в с/г виробництві. ПОП для
працівників, зайнятих на роботах по зберіганню і переробці зерна, правила ОП під час ТО та
ремонту машин і обладнання с/г виробництва, правила ОП на автомобільному транспорті,
правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Г2 кв. гр. до 1ПП0 В), правила
будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; правила 6 у /(пни і безпечної
експлуатації посудин, шо працюють під тиском, правила охорони праці пі;) час виконання
робіт на висоті. ПБ при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря, правила

Вхід. №52^
________ “
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ОП під час роботи з інструментом та пристроями протокол №337 від 31.05.2018 р. в Ді
«Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат»
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Наказом директора ТОВ «Чарівна Нива» № 28-16-ОК від 25.02.2016р. створено службу з
охорони праці:
1. Інженер з охорони праці ТОВ «Чарівна Нива» Шарган Лариса Володимирівна пройшла
навчання в ЛП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат» по законодавчих і нормативних
актах з питань ОП. протокол №122 від 27.04.2016р..ПБЕЕССІУ кв.гр. до 1000ВІ протокол №104
27.03.2017р .. в ДП «правила ОП у с/г виробництві . ПТБ і ВС на підприємствах по зберіганню і
переробні зерна, правила ОП під час ТО та ремонту машин і обладнання с/г виробництва, правила
ОП на автомобільному транспорті, правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (2
кв. гр. до 1000 В \ правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, правила
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, правила о х о р о н и праці під час
виконання робіт на висоті. ПБ при виробництві та споживанні п р о д у к т ів розділення п о в іт р я .
правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями Вінницький ЕТЦ» по ПБ при зберіганні,
перевезенні та застосуванні СДОР. загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями ОП
працівників ПРОТОКОЛ № 336 30.08.2017р.
Наказом директора ТОВ «Чарівна Нива» № 16 від 20.02.2018 р. та додатком до наказу №1 від
04.05.2018р .. призначено вілповілальних за стан охорони праці підприємства:
1. Головний інженер Гавриш Олександр Віталійович пройшов навчання в ДП ТОВ «СинтезСоюз»-«Учбово-курсовий комбінат» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП. правила
ОП у с/г виробництві. ПОП для працівників, зайнятих на роботах із зберігання і переробки зерна,
правила ОП під час ТО та ремонту машин і обладнання с/г виробництва, правила ОП на
автомобільному транспорті, правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (4 кв. гр.
до 1000 ВГ правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, правила будови і
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. ПБ при виробництві та споживанні
ПРОДУКТІВ розділення ПОВІТРЯ, правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями правила
охорони драпі під час виконання робіт на висоті протокол №337 від 31.05.2018 р.. в ДП
«Вінницький ЕТЦ» по ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР. загальні вимоги
стосовно забезпечення роботодавцями ОП працівників протокол № 569 від 23.08.2018 р.
2. Механік Медведчук Микола Володимирович пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез-Союз»«Учбово-курсовий комбінат» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП. правила ОП у с/г
виробництві . правила ОП під час ТО та ремонту машин і обладнання с/г виробництва. . правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (2 кв. гр. до 1000 В), правила будови і
безпечної експлуатації посудин, що працюють піл тиском. . ПБ при виробництві та споживанні
ПРОДУКТІВ розділення повітря. ПБСГ. протокол №122 від 27.04.2016р..ПОП на автомобільному
транспорті протокол № 551 31.10.2017р..ПТЕЕС протокол №19 від 30.05.2018р.. ПБЕЕСПУ кв.гр.
до ІООРВІ протокол №243 25.04.2018р..
3. Головний агроном Солонько Руслан Валентинович пройшов навчання в ДП ТОВ «СинтезСоюз»-«Учбово-курсовий комбінат» по законодавчих і нормативних актах з питань ОП. пргшила
ОП у с/г виробництві . в ДП «Вінницький ЕТЦ» по ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні
СДОР. загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями ОП працівників протокол № 336
30.08.2017р .
4.3авідувач складу Жмелюк Тетяна Олексіївна пройшла навчання в ДП «Вінницький ЕТЦ» по ПБ
ПРИ зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР. загальні вимоги стосовно забезпечення
роботодавцями ОП працівників, по законодавчих і нормативних актах з питань ОП. правила ОП у
с/г виробництві . ПОП для працівників, зайнятих на роботах із зберігання і переробки зерна
протокол № 569 від 23.08.2018 р.
Наказом лиректора № 15 від 20.02.2018р.. та наказом №56 від 04.05.2018р.створена комісія по
навчанню та перевірці знань з охорони праці, голова комісії -Мельник Б.В. члени комісії- Гавриш
О.В. Солонько Р.В..Медведчук М.В...Шарган Л.В.
Працівникам, які виконують роботи із збереження зерна проводяться: вступний, первинний,
повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з питань охорони праці.

Відловіяно по ст. 13 Закону України « П р о о х о р о н у праці» розроблено по ТОВ «Чарівна Нива» та
введено в дію «Положення ПРО службу ОХОРОНИ праці». «Положення ПРО розробку ІНСТРУКЦІЙ з
охорони праці»; «Положення про медичнй огляд працівників»:
«Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони пралі»: «Положення про забезпечення
працівників спеціальним одягом, в зу т т я м та іншими 313»: «Положення про проведення атестації
робочих місць за умовами праці».
В ТОВ «Чарівна Нива» затверджено наказом №25 від 01.06.2016р. 40 інструкцій з охорони праці.
Працівники підприємства ТОВ «Чарівна Нива» своєчасно забезпечуються необхідними
засобами індивідуального захисту згідно встановлених норм, а саме: :
1. Костюм х/б - термін використання -12 міс.
2. Халат х/б - термін використання -12 міс.
3. Окуляри захисні - термін придатності - до зносу,
4. Рікавиці комбіновані - термін придатності - З міс.
5. Распіратор- до зносу
6. Чоботи гумові - 24 міс.
7. Миючі засоби є в необхідній кількості.
Нормативно-правова база
1. Закон України «Про охорону праці»
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з ОП»
3. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу ОП»
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»
5. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спецодягу, вззггтя та інших 313
працівникам»
6. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
7. НПАОП 01.0-1.01-12 «Правила ОП у сільськогосподарському виробництві»..
8. НПАОП 15.0-1.01 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по
зберіганню та переробці зерна

