
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця________Агрофірма «Камаз-Агро»____________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

____  35113 с.Острожець Млинівський район Рівненська область, код ЄДРПОУ 3051635_____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

__________________ директор Кошіль Микола Олексійович_____________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

__________________ тел.. 0365951307. e-mail: kamazagro2@gmail.com_____________________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Машино-тракторний парк -  с.Острожець вул.. Перемоги. 35. Зерносушильний комплекс с.Залав’я 

вул.. Шосейна.!2. Молочно-товарна ферма с.Острожець. вул.. Центральна. 126_____________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди
__________________________________ відсутній_________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився

(дата проведення аудиту)
Я ,__________ Кошіль Микола Олексійович___________________________________________________

(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт
____________________ роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 м.______________________________ _

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
______ Роботи із збереження та переробки зерна. Зберігання балонів зі стиснутими, зрідженими газами.
Зварювальні р о б о ти ._________________________________________________________________________

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

____________ робочих місць -  180. з них на 70 існує підвищений ризик виникнення травм____________ .
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

__________  поточний ремонт будівель і споруд ( в т.ч. на висоті!___________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

r . - ' . 7 £ f

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
______ Наказами по агрофірмі призначені:_____ _____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію працівників в цілому, директор Кошіль М.О,
За безпечне виконання робіт по дільницям, а саме: - відповідальний за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства -  інженер Давидюк В.О. наказ № 11 від 03.01.2018 р.
- відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію газового господарства Шалайко С.В. наказ 
№ 1/1 від 02,01,2012 р.. - Відповідальний за охорону праці та техніку безпеки по будівництву і 
експлуатації приміщень і споруд -  Шинкаренко О.В. наказ №15 від 05.01.2018 р.. - Відповідальний за 
посудини під тиском -  Давидюк В.О. -  посвідчення №50П. Протокол №35 від 10,08.2015 р.. Наявність 
служби ОП на підприємстві наказом № 1 від 02,01.2012 р. створена служба з ОП. Наказ № 1/1 від 
02.01,2012 р. призначений інженер з ОП Шалайко С.В._______________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
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На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з ОП по професіям та видам робіт Наказ №2 від |
04.01.2017 р. Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань ОП; Протокол №1 від
02.03.2018 р. Інструкції з ОП №18 При проведенні агротехнічних і механізованих робіт на тракторах і 
самохідних машинах; Інструкція з ОП №22 Для газозварювальників і газорізчиків; Інструкція з ОП №7 Піп 
час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів зі стиснутими і зрідженими газами; Інструкція з ОП
№46 Під час виконання робіт на висоті; Інструкція з ОП №26 Під час післязбиральної доробки зерна._____
______ Балони зберігаються в металевих вентильованих клітках: 1, Наповнені; 2, Пусті; 3. Зріджений газ
______ Зварювальний апарат ВДУ-505 №17. Випробуваний: 04.04.2018 р. Різак ручної кисневої різки, типу
РЗ випуску 2015 р.__________________________________________________________________________ ___
______ На підприємстві діє постійна комісія з перевірки знань з питань ОП наказ №40 від 15.02,2018 р.
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил по ОП та мають посвідчення про 
перевірку знань:

1. Кошіль М.О. директор, посвідчення 478/ОП №34 від 07.08.2015 р.;_______________________
2. Комар М.П.. головний інженер, посвідчення 480/ОП №34 від 07.08.2015 р.;______________
3. Давидюк В.О.. інженер, посвідчення 482/ОП №34 від 07.08.2015 р„ посвідчення №209/В

протокол №35 від 14.06.2018 р;_____________________________________________________
4. ТТТалайко С.В.. інженер з ОП. посвідчення 346-11-18 прот. №11 від 02,02.2018 р.___________
5. Газюк П.С. - інженер, посвідчення №210/13 протокол № 35 від 14.06.2018 р._______________
6. Шинкаренко О.В. -  інженер, посвідчення № 211/В протокл № 35 від 14.06.2018 р.;_________
7. Ткачук С.В. -  бригадир тракторної бригади, посвідчення №212/В протокол № 35 від 14.06.2018 р

Введено в дію Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань Наказ №48 від 19.05.2015 р . 
з питань ОП. затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань ОП, затверджено 
Плап-графік,згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань ОП. З працівниками 
проводяться інструктажі з ОП у вілповілності до вимог чинного законодавства.______________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Експлуатаційна документація: на підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація на 

устаткування, обладнання, машини, механізми. Є дозвіл №004.16.56 експлуатувати лінійні частини та їх 
елементи систем газопостачання природним газом Суб’єкта господарювання, а також газовикористовуюче 
обладнання потужністю понад 100 кВт._______ ________________________________________________

Забезпечення засобами індивідуального захисту: Працівники підприємства забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям і засобами індивідуального -захисту у відповідності до чинних нормативних актів і 
Колективного договору

Нормативно -  правова, матеріально -  технічна база, навчально методичне забезпечення: На
підприємстві існує необхідна нормативно -  правова, матеріально -  технічна база та навчально - методичне 
забезпечення / _____________________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

& £ // 2о/ Г р.
(ініціали та прізвище)

екларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі ДержпраціУьч 20___ р. N _________ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.".

Управління Держпраці у Рівненській області І
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