Додаток 8
до Порядку
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства З питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю (для юридичної особи: найменування

Фірма "Агрохімпак" 35350, Рівненська обл. Рівненський р-н, смт. Квасилів,
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
в у л . Індустральнам 46,код 32451362, код КВЕД 20.20 Виробництво пестицидів
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
та іншої агрохімічної продукції______________________________________________

______ директор_____ Музичук Віталій Анатолійович
________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

для фізичної особи - підприємця:

серія і номер паспорта,

прізвище,

ким і коли виданий,

номер облікової картки платника податків

фізичними особами,

ім'я та по батькові,

місце проживання,

(не зазначається

які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
_____ 67-72-00
info@aqrohimpak.com.ua
_______ ________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
35350 Рівненська обл., Рівненський р-н,смт. Квасилів,______
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
вул. Індустріальна 46_________________ __________________________
та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність
договору
страхування
цивільної
відповідальності
перед третіми особами
стосовно відші
ж поаиі
наслідків можливої шкоди Українська пожежна страхова коми.анУдраВ'ДІННЯ Д ерж п р ад
(найменування страхової компа| и д у Рівненській області
і
ї ВИЭДИЙ Мй

№340-Ц Серія 220/01 від 12.05.16 дійсний до 16.05.17_____________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я, Музичук Віталій А н а т о л і й о в и ч , __________________________ _
(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:Ремонтні , монтажні, будівельні та інші роботи,
(найменування виду робіт )
що виконуються на висоті більше 1,3 м, крім робіт верхолазних та

скелелазних,

грунту,

що виконуються

на висоті 5 метрів і більше над поверхнею

з перекриття або робочого настилу та робіт,

що виконуються за

допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів

та

будівельних підйомників__________________-__________________________________
' підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки,

дата виготовлення,

їх марка,

країна походження,

та/або експлуатуються

номер партії,

які виконуються

(застосовуються)

без отримання

____________ робочих місця 2__________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,
будівля цеху з фасування добрив та засобів захисту рослин 1 ш т . ,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
дільниць 4 ш т .______________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць,

структурних підрозділів)

Інші відомості Косецький Анатолій Йосипович________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,
відповідальний за виконання робіт на висоті посвідчення № 460-15-16

від 17.02.2016 року. Наказ №28 від 14.02.14____________________
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань

Ляшук В'ячеслав Лаврентійович- — особа виконуюча функції
служби охорони праці посвідчення №1377-52-17 від 14.04.2017 року,

від 14.02.2012 року
охорони праці та промислової безпеки,

Наказ № 13

наявність служби

____ Абашін Олександр Андрійович — начальник виробництва________________
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення
посвідчення № 377-13-16____________________________________________________
навчання та інструктажу з питань охорони праці,
засоби індивідуального захисту — каска 2 шт, страховочний пояс 2- ш т ;,
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

окуляри — 2 ш т ., респіратор-1 ш т ., робочий костюм — 1 шт.,черевики

драбина-стремянка, АС-2001,РСТУ 1735-87,Протокол випробувань №2 від

02.03.2017року________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази,
Інструкція №12 з охорони праці під час виконання робіт на висоті
навчально-методичного забезпечення)
Наказ №13 від 17.03.17,Положення про службу охорони праці від 28.02.17_____

згідно наказу №10/1,Наказ №23/3 про затвердження робіт підвищеної небезпеки,

Наказ №17 Від 18.04.17 про оновлення складу постійнодіючої комісії з питань

охорони праці. Навчання персоналу по роботі на висоті Протокол перевірки

знань ,МР-'від 02";.В

2017 року

Музичук В.А.
(ініціали та прізвище)
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