ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКРІС АГРО».
Юридична адреса: Україна,01133,м. Київ,Печерський район, вулиця Євгена Коновальця,
будинок 36-Б, літера А2.
Адреса виробництва: 35705, Рівненська область, м.Здолбунів,вулиця Незалежності ,49,
Здолбунівська дільниця ТОВ «АКРІС АГРО».
Вид діяльності за КВЕД: 01.11 Вирощування зернових культур(крім рису),бобових культур
і насіння олійних культур.
52.10 Складське господарство.
р/р 26005455009277, в АТ «ОТП банк»,м Київ, МФО 300528
Код ЄДРПОУ: 39187824, ІПН 391878226554
Витяг з реєстру платників
податку на додану вартість: 1426554502072
Інформація: Інші об'єкти підвищеної небезпеки на дільниці відсутні.
Я, директор ТОВ «АКРІС АГРО» Неміровченко Дмитро Анатолійович,цією декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з
питань охорони праці, під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
-- Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,
крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
Кількість працюючих, 39 чоловік.
Кількість працівників занятих на роботах підвищеної небезпеки становить 14 чоловік.
Інші відомості:
В товаристві створено службу з охорони праці. Функції служби з охорони праці, згідно наказу
№ 01/10/12/15 від 10 грудня 2015року, покладено на заступника директора з охорони праці
Твардовського Ігоря Івановича , який пройшов навчання та перевірку знань з Закону України
«Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього (посвідчення № 3834-118-14
протокол від 16.10.14р. №118
ДП Рівненський ЕТЦ ), «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (посвідчення № 3834-118/6 -14 протокол від 13.10.14р. №118-6,
ДП Рівненський ЕТЦ ).
Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 02/13/07/15 від 13 липня 2015р.
інструкції з охорони праці.
Наказом №32-ПП від 25 травня 2016р. затверджено «Положення про службу охорони праці»,
«Положення про систему управління охороною праці», «Положення про навчання та перевірку
знань з питань охорони праці».
В товаристві є в наявності та ведуться :
- журнал реєстрації вступного інструктажу;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- журнал видачі наряд-допусків;
- журнал обліку та зберігання засобів захисту.

В товаристві на Вдолбунівській дільниці наказом № 02/14/07/15 від 14.07.2015р. створено
постійно-діючу комісію для перевірки знань з питань охорони праці в складі:
Голова комісії - начальник дільниці Трофімчук Віктор Євгенович ( посвідчення № 1752-66/1
17протокол №66 /1 від 22.05.2017р. ДП Рівненський ЕТЦ );
Члени комісії - інженер - енергетик Чернишов Андрій Петрович ( посвідчення №1753-66-17 .
протокол №66 від 19.05.2017р ДП Рівненський ЕТЦ );
інженер-механік Трофімчук Сергій Вікторович ( посвідчення № 1557-58-16,протокол №58
від 13.05.2016р. ДП Рівненський ЕТЦ ).
заступник директора з охорони праці Твардовський Ігор Іванович (посвідчення № 3834-118-14
протокол від 16.10.14р. №118
ДП Рівненський ЕТЦ ), «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (посвідчення № 3834-118/6 -14 протокол від 13.10.14р. №118-6,
ДП Рівненський ЕТЦ ).
В товаристві відповідальними за організацію і безпечне виконання робіт на висоті з правом
видачі наряд-допусків наказом по підприємству № 24 - ПП від 15.05.2017р. призначені:
- майстер зміни Оленич Володимир Миколайович ( посвідчення № №1446-56-17 протокол від
20.04.17р. ДП Рівненський ЕТЦ, «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті») ;про
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього
.(Протокол № 4 від 12.06.2017p TOB АКРІС АГРО).
- майстер зміни Чернишов Ярослав Андрійович ( посвідчення № №1451-56-17 протокол від
20.04.17р. ДП Рівненський ЕТЦ, «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті») про
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього .
.(Протокол № 4від 12.06.2017р. ТОВ АКРІС АГРО).
Працівники,заняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання і перевірку знань з
питань охорони праці. Протоколи №4 та №5 від12.06.2017р.
Запис про проведення інструктажів робиться в журналах реєстрації інструктажів з питань
охорони праці.
Працівники зайняті на роботах на висоті забезпечені засобами індивідуального захисту від
падіння працівників з висоти.
Запобіжні пояси випробувані. Акт випробовування № 1 від 16.06.2017р.
Дата огляду та випробувань зроблено в « Журналі обліку, огляду та випробувань засобів
захисту працівників від падіння з висоти»
Товариство з обмеженою відповідальністю «АКРІС АГРО»,
Здолбунівська
дільниця
підприємства забезпечені в повному об'ємі нормативно - правовими актами з охорони праці.

