
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови КМУ від 07 .02.2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства

з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Фермерське господарство «Коник». Закарпатська область. Ужгородський район

(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

с. Сторожниця, вул. Заводська, 13, код 22075725, голова фермерського господарства Мелеш Василь Васильович
м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________ S: 0312732046, В/факс: 0312732361, e-mail: konikfirm@ukr.net._____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер ласпортаким  і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер

облікової картки платника пода тків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____ інд. 88421, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Сторожниця, вул. Заводська, 13._____
м ісце виконання робі т підвищено? небезпеки та/або експлуатації (застосування) машнн, механізмів, усгатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми Особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, голова фермерського господарства «Коник» Мелеш Василь Васильович_________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника юридичної особи  або ф ізичної особи -  підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність та/абоматеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Додаток б.п.б. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; п.16. Роботи в діючих електроустановках

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машнн, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії 

напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти; п.18. Зберігання балонів із зрідженим газом;
ш а  місць, виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу; к-ть робочих

п.19. Зварювальні роботи. Додаток 7.п. 5. Технологічні транспортні засоби.________________________________
в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних

підрозділів)

Інші відомості На ФГ у відповідності НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення навчання і пе-
(прізвиїце, ім ’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: наявність

ревірки знань з питань охорони праці» створена наказом №002-РП від 25 січня 2018 року комісія по перевірці
служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

знань працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки у складі: голови комісії - голови 
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 

фермерського господарства Мелеш В.В., представників комісії: заступника голови фермерського господарства 
по садівництву Куцик І.Ю.. головного інженера Піскор М.І. Працівники фермерського господарства проходять: 
щоквартальні інструктажі з питань охорони праці по розробленим та затвердженим, наказом №001 -ОП від 25 
січня 2018 р.. інструкціям з охорони праці для професій та видів робіт; періодичні медичні огляди щодо придат
ності виконання робіт підвищеної небезпеки: щорічне навчання та перевірку знань з питань охорони праці в 
об’ємах необхідних знань викладених в інструкціях з охорони праці. На фермерському господарстві заведені 
особисті картки видачі спецодягу та спеціального взуття. Наказом №004-РП від 26 січня 2018 р. призначені 
відповідальні особи, які в установленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 
Призначено йа^аза^№  ООЗ-ОП від 25 січня 2018 р. інженера з охорони праці -  Логвіна В.Л. Для функціювання 
СУОД розробЗгІШ^обЙдні нормативні документи з питань охорони праці, які затверджені наказом №005-РП.

В.В. Мелеш
(ініціали та прізвище)

М.П.
«19» лютого 2018 р.
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